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ا

 املدة  مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
 في املئة 21(، 2018أكتوبر  /1تشرين 20ولغاية  11ضحية حصيلة املقتلة السورية لهذه املدة )من  342

  71منهم فقط من املدنيين )
ً

  12( بينهم قتيل
ً

 في املئة 17مجموع القتلى، وإلى بالنسبة  في املئة 4نسبتهم  طفل

  في املئة 6أقل من  نأربع سيدات فقط نسبته القتلى املدنيين، وبينهم أيضً إلى ابالنسبة 
ً
 امن القتلى املدنيين. إذ

غلبية العظمى من هؤالء هم من مقاتلي تنظيم الدولة ومقاتلي قوات من املقاتلين، واأل معظمهم املدة هذه قتلى 

ا في املعارك الدائرة ضد بقايا تنظيم الدولة في ريف سوريا الديمقراطية ومقاتلي قوات النظام، وقد قضوا جميعً 

 دير الزور وبادية الشام.

كما  ،غلبيتهم العظمى من املقاتلينأه في املدد األخيرة، و ، كعادتمعظمهم تراب دير الزور الضحايااستقبل 

ذكرنا أعله، حيث املعارك على أشدها بين قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من التحالف الدولي، ومقاتلي 

مجزرتين متتاليتين نفذهما طيران في تنظيم الدولة اإلسلمية، أما القتلى املدنيون في دير الزور، فقد سقطوا 

 ا من هؤالء هم من العراقيين.ا كبيرً لتحالف في بلدة السوسة الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، لكن جزءً ا

األول هو استمرار مسلسل اكتشاف املقابر الجماعية في  ؛نختم حديثنا عن الضحايا باإلشارة إلى خبرين

شفتالرقة، حيث 
ُ
  300 ىحوال تمقبرة جديدة تضم رفا اكت

ً
بتوقيع تنظيم الدولة اإلسلمية. والثاني ، وهي قتيل

، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام، فقد بلغ عدد خصوًصاهو استمرار مسلسل االغتياالت في محافظة إدلب 

 .اأقل تقدير، أي بمعدل قتيلين يوميً  في اشخصً  360 ىشهر حوالأمنذ ستة  اغتيلوامن 

أفرج تنظيم  إذعن مختطفي السويداء قد بدأت،  في ملف التغييب القسري، نلفت إلى أن عميلة اإلفراج

أطفال وصلوا  8امرأة و 17الدولة في آخر هذه املدة عن سيدتين وأربعة أطفال، مقابل إفراج قوات النظام عن 

 إلى قلعة املضيق.

يخضع لحصار خانق تنفذه قوات النظام عبر  إذفي ملف النزوح، ما تزال مأساة مخيم الركبان مستمرة، 

 املخيم.   طرق املؤدية إلى املخيم، ما يهدد حياة عشرات ألوف يقطنون قطع ال

بعد تأجيل الحسم العسكري في إدلب، وإخراج الفصائل املسلحة  اا نسبيً في املشهد امليداني، نرصد هدوءً 

من باقي املناطق التي كانت تحت سيطرتها، وليس ثمة سوى املعارك الجارية لطرد تنظيم الدولة، والخروقات 

 الجارية على الهدنة الروسية التركية في املنطقة منزوعة السلح. 

فتح املعابر وعودة التواصل بين سورية ودول الجوار،  همة على صعيدمخطوات  اشهدت هذه املدة أيضً 

فقد افتتحت السلطات األردنية والسورية معبر نصيب الحدودي بين البلدين في منتصف هذا الشهر، وبدأت 

بحث وليد املعلم مع نظيره العراقي إعادة فتح املعابر بين و ملعبر بعد سنوات من اإلغلق، إلى االحياة تعود 
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االتفاق بين السلطة السورية وإسرائيل واألمم املتحدة على فتح معبر القنيطرة بين إسرائيل  ى جر البلدين، و 

 وسورية في هضبة الجوالن. 

مستورا، الذي قرر  فان دييعلى صعيد الحراك السياس ي نلفت إلى استقالة املبعوث األممي إلى سورية، ست

، وهناك القمة الرباعية التي قبلاملن الثاني/ نوفمبر من نهاية شهر تشري بتداءاترك عمله على امللف السوري 

نبول في أواخر هذا الشهر بدعوة من أردوغان، تضم إلى جانب تركيا، كل من روسيا وفرنسا طسإستعقد في 

 وأملانيا، وستناقش الصراع في سورية.     

 

 الضحاياا: ثانيا 

 2 1بيانات عن الضحايا 

 ضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات( أدناه يبين أعداد ال1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

  

                                                             
  :البيانات على ملحظات1

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

 .الحقيقيأقل من العدد  ايكون العدد املسجل لدينا غالبً 

 .يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات الرجال،في أعداد القتلى املسجلين من  اوهميً  اوهذا يعني ارتفاعً  الرجال،جميعهم من  القتلى د  نع الفئات،عند ورود أعداد من دون تفصيل في  -

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

 .تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -
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ضحايا الثلث الثاني من شهر 10/ 2018 - حسب الفئة
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 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 
 

 
  



 2018 أكتوبر  /ين األول تشر هر ش من 2ثلث ال تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
6 

 املحافظات  وبحسب وسيلة القتل بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

 
 (2رقم ) جدول 

 

 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )
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%165713816649اشتباكات ومعارك عادية

%911312236قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
1613113%

%10103تعذيب وإعدامات

%21282247اغتيال وقنص

%4593أخرى

%0251000623210032630342100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%0251000623210032630342100إجمالي الضحايا

%0%7%0%0%0%0%2%7%6%0%0%1%77%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر 10 /  2018 - حسب وسيلة القتل
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 

 
 

 حسب العدد بحسب املحافظة، مرتبة بأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا 
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 أخبار عن الضحايا 

ا من تنظيم "الدولة اإلسلمية" وأسرت عنصرً  651ية" )قسد( إنها قتلت قالت "قوات سوريا الديمقراط .أ

 .الزور ا فقط من قواتها، وذلك خلل شهر من املعارك في محافظة ديرعنصرً  37ستة، في حين خسرت 

 /11.10.2018 –سمارت /

 300 - 250مقبرة جماعية لعناصر من قوات النظام السوري تضم ما بين  مجلس الرقة املدنياكتشف  .ب

 /11.10.2018 –. /سمارت جثة غرب محافظة الرقة

  15ا بينهم مدنيً  154مقتل  وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" .ج
ً

 بهجمات لتنظيم "الدولة طفل

 /16.10.2018 –/سمارت  .الفائت يوليو /اإلسلمية" في محافظة السويداء خلل شهر تموز 

نيسان/ أبريل  26على األقل منذ  اشخصً  360إلى وحماه  عدد من اغتيلوا في أرياف إدلب وحلبرتفع ا .د

وحتى اليوم. وذلك بسبب الفلتان األمني املستمر في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل. 

 /18.10.2018 –املرصد السوري /

( 3894، إنه وثق مقتل )ةقال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري .ه

ينهم ب، ةمن اللجئين الفلسطينيين السوريين خلل سبع سنوات من الحراك الشعبي في سوري اشخصً 

 /20.10.2018 –/شام  .( الجئة478)

 

 
ا
 التغييب القسري : اثالث

ثنين على اقتحام قرية عين الروز الواقعة في جبل أقدم عناصر من هيئة تحرير الشام فجر اليوم اإل .أ

. /املرصد على األقل بعضهم مدرسين واقتادتهم إلى جهة مجهولة امدنيً  11 واعتقالالزاوية، 

 /15.10.2018 –السوري 

بلدة مديرا الواقعة في غوطة دمشق  من اشخصً  45باعتقال السوري النظام رات استخبا قامت .ب

ع و أسبوع كامل، وجرى اقتياد املعتقلين إلى فر  مدى جرت في الشرقية، بعد حملت مداهمة يومية

 /17.10.2018 –. /املرصد السوري تابعة للنظامأمنية 

قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم الخميس إن مسلحين من تنظيم الدولة اإلسلمية  .ج

خاضع لسيطرة قوات تدعمها واشنطن وأعدموا  ةرهينة في جزء من سوري 700يحتجزون نحو 

 /18.10.2018 –/رويترز  .بعضهم وتوعدوا بقتل مزيد
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امرأة على األقل، في الجيب  90عائلة من ضمنهم  130، يحتجز ”الدولة اإلسلمية“نظيم ا يزال تم .د

شرق نهر  األخير للتنظيم عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد أن اختطفهم من مخيم البحرة

 /18.10.2018 –الفرات. /املرصد السوري 

م سيدتين وأربعة أطفال، وهي همختطفي السويداء، ستة من عن أفرج تنظيم الدولة اإلسلمية  .ه

  18 ومختطفة، هم امختطًف  27 اإلفراج عنها من أصل جري يالدفعة األولى التي 
ً

نساء،  9و طفل

 /20.10.2018 –ا. /املرصد السوري يوًم  88مض ى على اختطافهم 

أفرج عنهم النظام السوري بموجب اتفاق مع أطفال  8مرأة وا 17، هحمافي وصل إلى قلعة املضيق  .و

/سمارت  ظيم "الدولة اإلسلمية" مقابل إطلق األخير سراح مختطفات من محافظة السويداء.تن

– 20.10.2018/ 

 

  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

قال عمال إغاثة ونازحون يوم الخميس إن السبل تقطعت بآالف السوريين على الحدود األردنية مع  .أ

بعد أن قطع الجيش السوري الطرق املؤدية إلى املخيم الذي  أن ينفدويوشك ما لديهم من غذاء  ةسوري

 ./11.10.2018 –/رويترز  .يقيمون فيه وأوقف األردن تسليم املساعدات

قال مسؤولو إغاثة ومسؤولون في مخيم الركبان للجئين يوم األربعاء إن الحكومة السورية وافقت على   .ب

ا آالف املدنيين العالقين واملهددين باملوت جوعً إلى تحدة توصيل مساعدات األسبوع املقبل طلب األمم امل

 /17.10.2018 –/رويترز  .على الحدود األردنية السورية

إلى بيوتهم في أحياء   قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن النظام السوري يمنع النازحين من العودة .ج

 /17.10.2018 –/سمارت  .ريف دمشقت في دمشق وبلدا العاصمة السوريةفي 

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

العودة في أعلنت مديرية األمن العام اللبنانية تحديد سبعة مراكز لتسجيل اللجئين السوريين الراغبين  .أ

وأضافت املديرية أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية" ملئات اللجئين السوريين من  .إلى بلدهم

وأشارت إلى أن العودة  .ناطق اللبنانية من معابر العبودية واملصنع والزمراني الحدوديةمختلف امل

 ./13.10.2018 –/سمارت  مقبل.ثنين ابتداء من يوم اإلستبدأ 
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الدفاع املدني )الخوذ البيضاء( الذين في من العاملين  300أفاد بيان لوزارة الخارجية األردنية بأن نحو  .ب

 –/رويترز  .ردن قبل ثلثة أشهر غادروا البلد إلعادة توطينهم في دول غربيةاأل إلى  ةفروا من سوري

17.10.2018/. 

 

 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1

التحالف الدولي من جهة، املدعومة من قوات  "قوات سوريا الديمقراطية"املعارك العنيفة بين  تتواصل .أ

من جهة أخرى، ضمن الجيب األخير للتنظيم عند الضفاف الشرقية ” الدولة اإلسلمية“ ومقاتلي تنظيم

، لتحقيق مزيد من التقدم "قسد"ريف دير الزور الشرقي، في محاولة مستمرة من في لنهر الفرات 

ن املناطق املتبقية تحت الدفاع عفي  تميت األخيريس فيماوتضييق الخناق على عناصر التنظيم، 

. وكانت "قوات سوريا طائرات التحالفمن  تترافق املعارك مع قصف جوي وصاروخيو  سيطرته.

الخاصة العاملة في منطقة الشدادي، للمشاركة في  قواتها من اقد استقدمت مزيًد  الديمقراطية"

 ./18.10.2018 –. /املرصد السوري العمليات العسكرية الدائرة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور

حول إدلب، نطقة منزوعة السلح، في املالتركية  –الهدنة الروسية وخرق قصف العمليات  تجددت .ب

استهدفت الفصائل  إذاالتفاق على املنطقة العازلة، عنف قصف منذ أاليوم الخميس  وقد شهد

ةبالقذائف الصاروخية أحياء العاملة في ريف حلب  قصف في حين قامت قوات النظام بال ،حلبمن  عد 

 –/املرصد السوري  في القطاعين الغربي والشمالي الغربي ملدينة حلب.لعنيف ملناطق ابري ال

18.10.2018/. 

ساعة األخيرة في بلدة السوسة الواقعة في الجيب الخاضع  24التحالف الدولي مجزرتين خلل الـ نفذ  .ج

 اشخصً  22مقتل  ما أدى إلى، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ”الدولة اإلسلمية“لسيطرة تنظيم 

منهم من  7، امدنيً  18 ، بينهماشخصً  24 قتلت غارات التحالف في اليوم السابقكذلك . امدنيً  14بينهم 

 ./20.10.2018 –. /املرصد السوري غلبهم من الجنسية العراقيةأ نساء 4واألطفال، 

قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مواقعها في منطقة تلل الصفا الواقعة في بادية  استقدمت .د

 تنظيم الدولة اإلسلميةضغط على ال ذلك بهدفريف دمشق عند الحدود اإلدارية مع ريف السويداء، و 

 /20.10.2018 –. /املرصد السوري عملية اإلفراج عن مختطفي السويداءفي لإلسراع 

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض  3
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية. 4
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 رة والنفوذخرائط السيط

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

 
   10/2018/ 05آخر تحديث  –املصدر: نورس  
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 يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السوريةي تاآلالرسم البياني  -

 
 20/10/2018 –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر ( أدناه2الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع السيطرة في محافظة دير الزور.   ت

 
   10/2018/ 18آخر تحديث  –املصدر: املرصد السوري 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 الوضع امليداني في ريف حلب الشرقي ( أدناه ت

 
   10/2018/ 15آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
 حدود املنطقة العازلة حول إدلب ( أدناه ت

 
   10/2018/ 12آخر تحديث  –املصدر: املرصد السوري 

 

 وحلفائه ومناطق سيطرته مستوى النظام  في: املستجدات اسادسا 

 املستوى السياس ي في .1

بعد استعادة إدلب ي تاآلثنين إن هدف الحكومة قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم يوم اإل .أ

 ةلى األراض ي التي تسيطر عليها قوات سوريمن املعارضة سيكون منطقة شرق الفرات في إشارة إ

 ./15.10.2018 –/رويترز  .الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة

ثنين إن القوات السورية جاهزة لقتال املتشددين قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم يوم اإل .ب

 .ثنينمهلة تنتهي يوم اإلفي محيط إدلب إذا لم يكن هناك التزام باتفاق روس ي تركي ينص على 

 ./15.10.2018 -رويترز /

إن الرئيس السوري بشار األسد اجتمع  ،يوم السبت ،قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان .ج

بحث االجتماع  في جرى و  بممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين في دمشق يوم الجمعة.

ا نحو حل سياس ي واملض ي قدًم “ مير الوجود اإلرهابيبتد”وتأكيد االلتزام  ة،تطور الوضع في سوري

 /20.10.2018 –/رويترز  .جميعهم طويل األمد يصب في مصلحة السوريين
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 املستوى العسكري  في .2

 ال يوجد 

 

 املستويات األخرى  في  .3

 وزارة األوقاف التابعة للنظام السوري اتالخاص بمهم 16ا في املرسوم رقم عدل "مجلس الشعب" موادً  .أ

 ما ، هاواختصاصات
ً

ء املجلس إن قال أحد أعضا. و  بين صفوف مناصريهأثار في األيام املاضية جدال

حذف تسمية الفريق  جرى و ، "التعديلت حجمت الدور املتعملق الذي يمنحه املرسوم لوزارة األوقاف

عب والدعاة في مؤسسات األوقاف فقط".
ُ
 –/سمارت  الديني الشبابي وتحديد انتشار الش

11.10.2018/. 

أعلن مجلس مدينة القصير التابع ملحافظة حمص إصدار املخطط التنظيمي الرقمي للمدينة في أول  .ب

 ./12.10.2018 –/شام  .2018تطبيق للقانون رقم عشرة لعام 

واألمم املتحدة  ةركية لدى األمم املتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل وسورييقالت نيكي هيلي السفيرة األم .ج

 ./13.10.2018 –/رويترز  .ثنينعلى إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجوالن يوم اإل وااتفق

قالت وكالة األنباء السورية )سانا( يوم األحد إن وزير الخارجية السوري وليد املعلم بحث في اجتماع مع  .د

 –/رويترز  .“إعادة فتح املعابر الحدودية بين البلدينفي ضرورة اإلسراع ”نظيره العراقي في دمشق 

14.10.2018/. 

ثنين بعد أمام املدنيين وحركة التجارة يوم اإل ةفتحت السلطات املعبر الحدودي بين األردن وسوري .ه

 ./15.10.2018 –/رويترز  .إغلقه منذ ثلثة أعوام

"هيومن رايتس ووتش" اليوم إن نظام األسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين  قالت منظمة .و

وقال سكان حي القابون إن نظام  ناطق التي كانت تحت سيطرة املعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم.من امل

لت  دون توفير سكن بديل أو تعويض.من دون سابق إنذار و من ا بهدم ممتلكاتهم األسد يقوم أيضً 
 
وحل

النطاق بدأت التي تظهر عمليات هدم واسعة  هيومن رايتس ووتش صور األقمار الصناعية لحي القابون 

 ، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.2017أيار  في أواخر مايو/

 :نظر املخطط اآلتيا /16.10.2018 –شام /
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  (5)ومناطق سيطرتها مستوى املعارضة السورية في: املستجدات اسابعا 

 املستوى السياس ي في .1

املعارض خالد املحاميد من عضوية هيئة التفاوض لقوى الثورة استقال رجل األعمال السوري و  .أ

الناطق باسم هيئة التفاوض، يحيى العريض ي استقالة "املحاميد" وقد أرجع  واملعارضة السورية.

 ./15.10.2018 –/سمارت  إلى "حملة الهجوم عليه".

يوم الثلثاء، الجلسة األولى الجتماعاتهم في مقر هيئة  ،املعارضة للجنة الدستورية وبدأ مرشح .ب

 ./16.10.2018 –/شام  هيئة "نصر الحريري".الالتفاوض السورية في الرياض بحضور رئيس 

كشف "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية اليوم، عن نية الهيئة التوجه إلى  .ج

أن  فترضوا أن روسيا هي صاحبة القرار السياس ي. بافتراضروسيا للتفاوض على الحل السوري، 

                                                             
املعارضة  هذهفي (، وذلك بغض النظر عن رأينا داعش)باستثناء  اا أو عسكريً أو يناهضه سياسي   األسد،" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السوريةنفترض أن مصطلح "املعارضة  التقرير،ألغراض هذا  5

 وتصنيفنا لها. 
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تطبيق الحل السياس ي إلى اللجنة الدستورية ليست الحل للعملية السياسية وإنما قد تكون املدخل 

 ./18.10.2018 –/شام  وتنفيذ قرار مجلس األمن.

 

 املستوى العسكري  في .2

غير سورية تعمل في كوادر أمنية وشخصيات قيادية  امؤخرً عشرات عمليات االغتيال طالت  .أ

عمليات التصفية التي تطال كوادر سبب وأكدت مصادر خاصة أن . صفوف هيئة تحرير الشام

 ./11.10.2018 –للقيادة. /شام  ترتيب البيت الداخلي، وتصفية املعارضينهو الهيئة 

إلى  ثنين، إن دخول قوات روسيةقالت "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر اإل .ب

  ديعسيطرة النظام السوري في إدلب  لىاملناطق الخارجة ع
ً
 –/سمارت  ا أحمر" لديها"خط

15.10.2018/. 

 

 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد

 

 
ا
 القوى الكردية ومناطق سيطرتهامستوى  في: املستجدات اثامن

 املستوى السياس ي في .1

 ال يوجد

 

 كري املستوى العس في .2

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد
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 : املستجدات في الحراك السياس ي اتاسعا 

 عام .1

فان دي ميستورا مجلس األمن يوم األربعاء بأنه يعتزم يست ةأبلغ مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى سوري .أ

تشرين الثاني ألسباب شخصية بعدما أمض ى أكثر من أربع سنوات  /عن منصبه في نهاية نوفمبر يالتنح

 ./17.10.2018 –/رويترز  .في املنصب

الثلثاء، إن الواليات املتحدة أمهلت املبعوث  ،قال املتحدث باسم "هيئة التفاوض" يحيى العريض ي .ب

فان دي ميستورا حتى نهاية الشهر الجاري الختيار األعضاء الخمسين املنوط به يست ةالدولي إلى سوري

 ./17.10.2018 –/سمارت  ."اختيارهم لـ"اللجنة الدستورية

مسؤولون يوم الجمعة إن زعماء تركيا وروسيا وأملانيا وفرنسا سيعقدون قمة في اسطنبول أواخر قال  .ج

اتفاق إلقامة إلى وذلك بعد شهر من توصل أنقرة وموسكو  ةالشهر الحالي لبحث الصراع في سوري

 ./19.10.2018 –/رويترز  .منطقة منزوعة السلح في إدلب شمال غرب البلد

الرباعية التي ستعقد  للمشاركة في القمةالرئيس ماكرون وضع ثلثة شروط ن إ قالت مصادر فرنسية .د

أال تحصل عملية عسكرية تستهدف إدلب، بحيث تدفع “من الشهر الجاري، أولها  27نبول في طسإفي 

أن وثانيها  ”.القمة إلى تثبيت وقف إطلق النار، وتلفي كارثة إنسانية والتسبب في موجات من الهجرات

هم القمة في إطلق مسار سياس ي يضم الجميع، تكون باكورته تسهيل عملية تشكيل وإطلق تسا“

، وبدفع من الرئيس ةستانآنشاط اللجنة الدستورية التي جاءت املبادرة الخاصة بها من مجموعة 

 –جيرون /. ”على التزام روس ي واضح بالحل السياس ي“الحصول في يتمثل أما ثالثها ف. ”بوتين

20.10.2018/ 

 

اقف املستجدات في : اعاشرا    املؤثرة سياسات القوى اإلقليمية والدوليةو مو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

ل إعادة اإلعمار في  ،مايك بومبيو قال وزير الخارجية األميركي .أ األربعاء إن الواليات املتحدة لن تمو 

 ./11.10.2018 –/جيرون  .األرضإيران وامليليشيات التابعة لها موجودة على  امت\ما سورية، 
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 روسيا اًلتحادية .2

إخراج "الخوذ البيضاء" بطالب مندوب روسيا في اجتماع مغلق ملجلس األمن الدولي دعت إليه موسكو،  .أ

هم ؤ "اإلرهابيون يجب أن يغادروا، وإبقاوقال: ، ، ألنهم إرهابيون وجودهم مصدر تهديد عاًدا، ةمن سوري

 ردت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا برفض املطالبة الروسية.وقد  في املجتمع فكرة لست جيدة".

 /12.10.2018 –شام /

ر الرئيس الروس ي .ب أمس الخميس، عن أمله في أن يصبح دعم السوريين والعمل على  ،فلديمير بوتين عب 

جانًبا مهًما من إعادة إعمار بلدهم، مهمة مشتركة للمجتمع الدولي، مؤكًدا أن املسار اإلنساني سيكون 

  ./12.10.2018 –جيرون /. كافة تعاون الدول املعنية

ركية شرق نهر الفرات يوزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف أن ما تقوم به الواليات املتحدة األم عد   .ج

 ./13.10.2018 –/سمارت  ."، إلنشاء كيان جديد "مرفوضةفي سوري

ر وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف .د
َّ
تدور حول تشجيع « مغامرة أميركية جديدة»مما وصفه بـ حذ

لعبة "التي قال إنها « اللعب على فكرة كردستان الكبرى »و ةاملساعي االنفصالية للمكون الكردي في سوري

 ./14.10.2018 –رة". /شام خط

اتها قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم الخميس إنه ليس من شأن روسيا إقناع إيران بسحب قو  .ه

، وإن على الحكومات التي تدعو إيران إلى املغادرة تقديم ضمانات بأنها لن تتدخل في الشأن ةمن سوري

 ./18.10.2018 –/رويترز  .السوري

قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم الخميس إن مسلحين من تنظيم الدولة اإلسلمية يحتجزون  .و

وتوعدوا  ،وأعدموا بعضهم ،رة قوات تدعمها واشنطنخاضع لسيط ةرهينة في جزء من سوري 700نحو 

 ./18.10.2018 –/رويترز  .بقتل املزيد

 عازمتان علىذكر يان إيجلند مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يوم الخميس أن روسيا وتركيا  .ز

ما يدعو إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب السورية وهو 

 ./18.10.2018 –/رويترز  .ها ثلثة مليين نسمةفيفي منطقة يعيش “ ارتياح كبيرإلى ”

وإقامة  ةاتهمت موسكو، يوم األربعاء، واشنطن والدول الغربية املتحالفة معها بـ"تخريب سوري .ح

يزيا، خلل األمم املتحدة فاسيلي نيبفي استعمارية جديدة بها"، وذلك في كلمة ملندوب روسيا  روعاتمش

واعتماد سياسات  ةوحذر املندوب الروس ي من مغبة "تقطيع أوصال سوري. جلسة ملجلس األمن الدولي

 ./18.10.2018 –. /شام استعمارية جديدة بها
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الكرملين إن الرئيس الروس ي فلديمير بوتين سيبحث مسألة عودة اللجئين السوريين خلل قمة قال  .ط

 ./19.10.2018 –/رويترز  .ضم زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وأملانياسطنبول هذا الشهر وتإتعقد في 

دعا وزير الدفاع الروس ي سيرغي شويغو، املجتمَع الدولي إلى بذل جهد من أجل الوصول إلى سورية  .ي

أضاف أن العمل حالًيا و  ”.موجودة حالًيا“جميعها الضرورية لهذه الغاية  املتغيرات)املوحدة(، ورأى أن 

االهتمام الكبير ُيعطى لحل القضايا اإلنسانية وعودة .. وأن بنشاط الستئناف الحياة السلمية“ جري ي

 /20.10.2018 –جيرون /. ”اللجئين والنازحين إلى منازلهم

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 /أكتوبر 27قالت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة إن قادة فرنسا وأملانيا وتركيا وروسيا سيجتمعون يوم  .أ

/رويترز  .وإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب ةسطنبول ملناقشة الحرب في سوريإتشرين األول في 

– 19.10.2018/. 

قالت متحدثة باسم الحكومة األملانية يوم الجمعة إن املستشارة أنجيل ميركل ستحضر قمة بشأن  .ب

 /19.10.2018 –سطنبول. /رويترز إ في ةسوري

الرباعية التي ستعقد  للمشاركة في القمةالرئيس ماكرون وضع ثلثة شروط ن إقالت مصادر فرنسية  .ج

أال تحصل عملية عسكرية تستهدف إدلب، بحيث تدفع “من الشهر الجاري، أولها  27نبول في طسإفي 

أن وثانيها  ”.القمة إلى تثبيت وقف إطلق النار، وتلفي كارثة إنسانية والتسبب في موجات من الهجرات

القمة في إطلق مسار سياس ي يضم الجميع، تكون باكورته تسهيل عملية تشكيل وإطلق  تساهم“

، وبدفع من الرئيس ةستانآنشاط اللجنة الدستورية التي جاءت املبادرة الخاصة بها من مجموعة 

 –جيرون /. ”على التزام روس ي واضح بالحل السياس ي“الحصول في يتمثل أما ثالثها ف. ”بوتين

20.10.2018/. 

  انشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانً  .د
ً
بية، حددت فيه موقفها من العملية و لثماني دول أور  امشرك

وذكر  ، ورؤيتها للحل السياس ي والدعوات الروسية إلعادة اللجئين وإعادة اإلعمار.ةالسياسية في سوري

تحدة وبلجيكا وأملانيا وإيطاليا" البيان أن الدول الثماني "فرنسا وهولندا وبولندا والسويد واململكة امل

دستور سوري جديد وإجراء  وغتدعم جهد املبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية للعمل على ص

ضها الثماني جددت الدول و  .2254لقرار مجلس األمن  اإشراف األمم املتحدة، وفًق بانتخابات حرة 
ْ
َرف

البدء بانتقال سياس ي حقيقي وشامل على أساس قبل  ةاملشاركة في عملية إعادة اإلعمار في سوري

رات بيان جنيف.  ./20.10.2018 –/شام  مقرَّ
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 الدول العربية .4

 ال يوجد

 

 إيران .5

 ال يوجد

 

 تركيا .6

  .أ
ُ
جل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن االتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد أ

التركية إبراهيم قالين مؤخرا، إلى أن الواليات وأشار املتحدث باسم الرئاسة  أنه لم يمت بعد.ا فترضً م

، ما ةاملتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال سوري

 ./11.10.2018 –/شام  يفشل تنفيذ خطة واشنطن املشتركة مع أنقرة حول منبج.

الشعب الكردية السورية لم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن وحدات حماية  .ب

 
ً
ا أن تركيا ستفعل مضيًف  ،ا بين أنقرة وواشنطنتغادر بلدة منبج في شمال البلد وهو ما يخالف اتفاق

 ./12.10.2018 –/رويترز  .اللزم

ثنين، أن اتفاق سوتش ي بشأن إدلب، يسير وفق ما هو اإل، خلوص ي أكار أعلن زير الدفاع التركي .ج

 –/جيرون  .د دوريات مشتركة بين الجيشين األميركي والتركي قريًبامخطط له، وأن منبج ستشه

16.10.2018/. 

 إسرائيل .7

 ال يوجد

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة .8

سيطرة قوات  لى"إمنستي" لتوفير الحماية لعموم املنطقة الخارجة ع عت منظمة العفو الدوليةد  .أ

وحذر األمين العام الجديد  ، وليس فقط املنطقة "منزوعة السلح".ةالنظام السوري شمالي سوري

ملنظمة العفو الدولية كومي نايدو، من تعرض مليين املدنيين للخطر في حال لم تمتثل األطراف 
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اية طويلة، نتيجة تصريح أن املدنيين لن يتمتعوا بالحم افترضالتركي، إذ  -العسكرية للتفاق الروس ي 

 ./12.10.2018 –/سمارت  قت.و رئيس النظام بشار األسد بأن االتفاق إجراء م

، ”ما يزال هناك مليون سؤال بل إجابة“ :يان إيجلند قال مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية .ب

ا سيحدث، إذا رفضت الجماعات املصنفة إرهاب”حول كيفية نجاح اتفاق ادلب، و ية إلقاء عم 

 ./19.10.2018 –جيرون /. ”أسلحتها

 

 أخرى  .9

 ال يوجد

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية حادي
1.  

ً
الخطط الجديدة للدولة اإلسالمية في اًلغتناء " بعنوان نشرت صحيفة "فورين بوليس ي" مقاال

ا  خسارته مناطق سيطرته منرغم على التناول قدرة التنظيم على تمويل نفسه " والعيث فسادا

 دون توقف من قوات التحالف وعملئها.من الحرب التي تشن عليه من رغم على ال، و معظمها

في املئة من األراض ي التي كانت  98على الرغم من أن الدولة اإلسلمية قد خسرت جاء في املقال أنه "

اآلن قادرة على العودة إلى مناطق األغلبية السنية في العراق وسورية. ها تسيطر عليها يوًما ما، فإن

 . "جديدة لإليرادات قنواتتطوير بسبب قدرتها على 

حركة إرهابية املوارد، خفض تنظيم الدولة نفقاته إلى الحد األدنى، وبما يمكنه من البقاء تضاؤل  مع

األموال التي على  امعتمًد لعصابات، حرب اعلى شكل سرية لديها القدرة على شن هجمات طويلة 

الخطف مقابل و االبتزاز، كالجديد،  الجرمي نشاطالمجموعة من من جانب، وعلى  اوفيرها سابًق ت

تطلب االحتفاظ يال  نشاطوكله تهريب املخدرات، وتجارة اآلثار. و السطو والسرقة، و الفدية، 

جديدة من خلل ابتزاز السكان موارد  توفيرن سيتمكن التنظيم في املستقبل القريب مو . باألراض ي

خلل سنوات  مات، حيث تمكن التنظيم الذين يعيشون في األطراف بعيًدا عن سيطرة الحكو 

ترهيب املدنيين وابتزازهم، يمكنه من خللها ن السكان، من إنشاء قاعدة بيانات واسعة ع سيطرته

 أموال إعادة اإلعمار التي سو بتمويل عملياته.  ما يسمح له
ً
 اتتوفر للمناطق املنكوبة ستكون هدف

 –. /جيرون سلسلة اإلمدادات هإدخال عناصر للتنظيم، ويمكنه االستفادة منها عبر  اجذابً 

12.10.2018/. 
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التكتيكات الجديدة لتنظيم "داعش" اإلرهابي "عما سمتها  كشفتصحيفة "الجارديان" البريطانية،  .2

 .البلدينفي ، الفتة إلى أنه أرسل عناصره إلى الصحراء والجبال في مناطق متناثرة ة"في العراق وسوري

أصبح يركز على تبني تكتيكات "املقاتل الشبح"، بهدف زرع الفوض ى في املناطق ذات التنوع و 

"التنظيم بدأ في االعتماد  الصحيفة أن ت، وأضافاأمنيً الطائفي أو العرقي أو إيجاد مناطق هشة 

ويل الذاتي عن طريق السرقة واالختطاف واالبتزاز، بعد التقييد على مصادر تمويله على التم

 ."التقيلدية التي كانت تقوم باألساس على بيع النفط وتهريب اآلثار

 

أبو بكر البغدادي، أمر  "داعشتنظيم "كشفت أن زعيم فصحيفة "ديلي ميل" البريطانية،  أما .3

"خيانة عدد من البغدادي سماها  وذلك بسبب ماابي، من قيادات التنظيم اإلره 320بإعدام 

ل هؤالء وأوضحت الصحيفة أن البغدادي حم   .ه"ولياتؤ القادة، واستهتار بعضهم في تأدية مس

القادة سبب الهزائم املتتالية التي مني بها التنظيم التي أفقدته جل األراض ي التي كان يسيطر عليها 

 ./17.10.2018 –/بوابة الشرق  .والعراق ةفي سوري

 

ركا في حال رفضت إيران مغادرة يماذا ستفعل أم"ا بعنوان " نشرت تقريرً األتلنتيكصحيفة " .4

ملواجهة خصم عنيد كإيران، يجب أن تتجه ركية الجديدة ياشار إلى أن االستراتيجية األم "؟ةسوري

حجب مساعدات التقرير أن فترض وية، بذل مزيد من الجهد الدبلوماس ي والسياس ي في سوري نحو

من هذه االستراتيجية في  اإعادة اإلعمار عن املناطق الخاضعة لسيطرة الروس واإليرانيين جزءً 

 .األموال إلى طهران ملنع وصول محاولة 

 ا، حيث استثمروا كثيرً مع انتهاء املعارك ةمغادرة سوري ال يريدون قادة إيران فإن وبحسب التقرير، 

 
ً

 . لذلك تحتاجالرئيسيينم ردع خصومهم للقوة خارج حدودهإظهار اإلى ، ويحتاجون وطويل

استراتيجيتها القديمة  إذ إنطريقة جديدة تستطيع فيها الضغط على إيران، إلى الواليات املتحدة 

تتطلب ال تجدي هنا، وال بد مع النفوذ اإليراني من سياسة احتواء حاربة "تنظيم داعش" املصممة مل

آالف هو أكبر التحديات التي تواجهها الواليات املتحدة،  . ولعللتحتيةمن القوات والبنية ا امزيًد 

بسبب قدرة كلها ا للمنطقة ة الذين يشكلون تهديًد نشرتهم إيران في سوريذين املقاتلين الشيعة ال

  .، في حروب أفغانستان واليمناإلى صراعات أخرى، حيث تشارك حاليً إيران على إعادة توجيههم 

 فيللتأثير إلى دور روس ي أكبر ركية، ضمن سياسة االحتواء، ياإلدارة األم تحتاجوبحسب التقرير، 

 ة، وال بد من توطيد العلقة مع بوتين من أجل هذا.تحركات إيران في سوري
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توسع نفوذها في أنحاء سإيران  فإنفي حال فشل استراتيجية االحتواء هذه، ، أنه ايرى التقرير أخيرً 

نما ستصبح الواليات املتحدة عالقة أكثر في مستنقع الحرب السورية مع بيجميعها الشرق األوسط 

 ./17.10.2018 –ال تستحق الذكر. /بوابة الشرق مكاسب 

 

تعزيز إيران " من ةهكذا تعزز إيران من نفوذها بسوريعنوانه "، ركا"ي"صوت أمحذر تقرير ملوقع  .5

انتصار قوات النظام ، ال سيما في ظل في سورية سياس يالقتصادي و االعسكري و النفوذها ل امؤخرً 

بعد توقيع  ، وال سيماأيدي املعارضة السوريةفي معظم املناطق التي كانت على األرض، واستعادتها 

. ويرى التقرير اتفاق بين طهران واألسد لتحقيق مزيد من التعاون العسكري بينهما الشهر املاض ي

ونقل التقرير . اوهذا ما تدركه اإلدارة األميركية جيًد  ."سورية يران "ترسم لبقاء طويل األمد فيأن إ

ركا، قولها: "في الوقت الذي تعمل فيه يعن رئيسة لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في أم

ركا وشركائها ما تزال تتبدى ي، فإن مصالح أمةروسيا وإيران للحصول على غنيمة كبيرة في سوري

استراتيجية متماسكة وشاملة لصد النفوذ املتنامي إليران إلى واشنطن تحتاج "أن اك" وأضافت هن

 ."في املنطقة

 اواقتصاديً  ابمقاربات ثلث: عسكريً  ةزاده إن "إيران ترسخ وجودها في سورياملحلل مجيد رفيع وقال 

. وأن طهران تعقد اتفاقات ومعاهدات طويلة األمد مع الحكومة السورية الضعيفة إلعادة اوسياسيً 

ورأى أن مثل هذه االتفاقات ستقدم لـ"الحرس الثوري"  ."عة العسكرية السوريةبناء الصنا

، وإنشاء مزيد ة، "العذر املثالي للبقاء في سوريةاإليرانيرات ستخباواال اإليراني، و"فيلق القدس"، 

 ."أكثر السوريةختراق األجهزة األمنية امن القواعد العسكرية، و 

ة مليار دوالر في سوري 16إنفاق إيران ة: األولى هي ط رئيسثلث نقافي املخاوف  يلخص التقرير

تحاول طهران  إذهناك،  غرافيو حداث تغيير ديملزعزعة االستقرار في الشرق األوسط، والثانية هي إ

، عبر سعيها لزيادة هيمنة الشيعة على ةاستغلل التغيرات الديموغرافية ونزوح الناس في سوري

األخير الذي  10إصدار املرسوم إلى أن إيران هي من دفع  يفترض همة، بعضحساب تهميش السن

يشرعن للنظام االستيلء على ممتلكات النازحين واللجئين السوريين، الذين لم يستطيعوا إثبات 

أما الثالثة  .في مسعاها للتغيير الديمغرافي ذلكب، ويساعد إيران ملكية منازلهم وعقاراتهم املدمرة

 . ركيةيسياسة األمالتعارض مع الفهي 

ا، ولكن يمكن اتخاذ بعض قد يتطلب وقتً  ةالخروج الكلي إليران من سورييختم التقرير بالقول إن 

 ./17.10.2018 – 21/عربي  .في هذه املرحلة اإلجراءات الحتواء النفوذ اإليراني
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 تقدير موقفثاني عشر: 
مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى حدثين بارزين، األول إعلن  2018شهد الثلث الثاني تشرين األول/ أكتوبر 

 /نه سيتنحى عن منصبه في نهاية تشرين الثانيأ ،في في جنيفاخلل مؤتمر صح ،فان دي مستورايست ةسوري

 نوفمبر املقبل.

السورية متأخًرا جًدا، وسبق أن انتشرت إشاعات خلل السنتين األخيرتين  جاء هذا القرار برأي املعارضة

ن أنه لم يكن ُيفكر حتى بهذا األمر رغم ، على التفيد بأن دي مستورا يريد االستقالة، لكن سرعان ما كان يتبي 

م أو نجاح خلل مدة توليه له.من   أن امللف الذي بين يديه لم يلحظ أي تقد 

م املبعوث األممي أكثر من مبادرة في سورية، القت جميعها استغراب2014وز/ يوليو منذ تعيينه في تم  ، قد 

سهمت مبادراته في زيادة حدة أفرفضتها، وبعضها رفضه النظام أيًضا، و  رها،واستنكا املعارضة السورية

ر من سياسات ه العسكرية بما الخلفات بين قوى املعارضة السورية، واستفاد النظام من بعض مبادراته ليغي 

دون أن تقوم املنظمة من يفيده ميدانًيا، ودعت املعارضة السورية أكثر من مرة الستبداله بآخر أكثر خبرة، 

 ما يتعلق بذلك. الدولية بأي خطوة رسمية في

إثر إعلنه التنحي والتخلي عن مهمته في امللف السوري، بدأت التسريبات والتخمينات حول البديل املرتقب 

رحت أسماء عربية لهذه املهمة، وجزائرية تحديًدا، كمبعوث عربي ممثل لألمم  الذي
ُ
يمكن أن يحل محله، وط

املتحدة في سورية، لكن في واقع األمر، ال تهم األسماء كثيًرا في مثل هذا امللف، فكل ما سيكون هو أمر شكلي 

ن مبعوثان سابقان ومحل ثقة، األخضر اإلبراهيمي وكوفي  ةوقدر  ةسمع صاحبا ،روتيني، إذ كان قد سبق وُعي 

أنان، لكن أًيا منهما لم يستطع زحزحة امللف السوري عن مساره الذي رسمته له الدول الكبرى، على الرغم من 

تعيينهما وما  مددلنظام السوري وممارساته الوحشية خلل ا ةواضح صورةوإدانتهما ب ،الحقيقةعن كشفهما 

 قبلها.

أن يكون بديل املبعوث األممي دي مستورا آخر عربي من الدول الداعمة للنظام  تخش ى املعارضة السورية

، في الغالب األعم، لن تختلف مهمته عن مهمة رئيس بعثة املراقبين العرب إلى سورية اللواء ئذالسوري، عند

رضة السورية السوداني محمد الدابي، الذي كان له دور ُمعتبر في إخفاء جرائم النظام السوري وتحميل املعا

 ة التي استلم فيها التحقيقات في امللف السوري.دمسؤولية ما لم تقم به في امل

الحدودي بين  فتح معبر نصيبالحدث الثاني الذي شهده الثلث الثاني من هذا الشهر هو اإلعلن عن 

في الجانب األردني  األردنية في مركز جابر الحدودي -اللجنة الفنية السورية بعد أن اجتمعت  ،سورية واألردن

 .رعباملإعادة فتح بوتم االتفاق على الترتيبات واإلجراءات الخاصة  ،من الحدود بين البلدين

تعهدات بفتح املعابر مع ووفق مصادر إعلمية مقربة من النظام السوري فإن األردن اشترط على سورية 
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ما اشترط الجانب السوري  ، فيإلى تركياالواصل تركيا لتسهيل حركة املرور والنقل واستكمال الطريق الدولي 

وإكمال الطريق بشاحنات أردنية إلى  تفريغ البضائع على الحدودو رفع رسوم النقل على الشاحنات األردنية 

 .الداخل األردني

غلق منذ نحو ثلث سنوات، وهو ُيع
ُ
تركيا  شرياًنا تجارًيا حيوًيا بين سورية واألردن، وبين داملعبر بين البلدين أ

، وضغوط سلسلة مفاوضات معقدةوأوربا ولبنان من جهة والخليج العربي من جهة ثانية، وتم افتتاحه بعد 

مارستها روسيا على األردن من أجل إقناعه بضرورة فتح املعبر لتصوير الوضع األمني في سورية على أنه على ما 

 للعمليات التجارية وإعادة  يرام، وأن النظام السوري عاد لفرض سيطرته على جنوب سورية،
ً
كما أنه بات جاهزا

 اإلعمار.

 فور لنقل البضائع ستعمل بين البلدين الف شاحنة لنقِل البضائع آخمسة فإن نحو  ،ووفق الجانب األردني

 يُ بينهما، و اإلعلن عن فتح الحدود 
 
  ون ق األردنيعل

ً
لى فصل إفتح الحدود، لكنهم يسعون على اقتصادية آماال

يأمل النظام السوري أن يؤدي افتتاح املعبر إلى تدفق سيولة من و عن االقتصاد في هذا امللف، السياسة 

التي سيحصل عليها الجانب  االستيراد والتصدير والتخليص الجمركيالعملت الصعبة عبر رسوم الترانزيت و 

ل إقناع الدول الغربية ببدء عملية اإلعمار.  السوري، واألهم أن ُيسه 

 النظام السوري التفاهم مع العراقع اإلعلن عن فتح املعبر الحدودي بين سورية واألردن، يحاول بالتزامن م

إلى  شيقر الجعفري وزير خارجية العراق إبراهيم األ ، ووصل بين البلدينالواصلة من أجل فتح املعابر الحدودية 

بسبب التعقيدات  ،تفاق مع األردنلهذا الغرض، ومن املستبعد التوصل إلى اتفاق مع العراق ُيشابه االدمشق 

وكون املنطقة تخضع لنفوذ أميركي ليس له مصلحة واضحة في فتح هذه املعابر  ،التي تحيط املعابر مع العراق

 في الوقت الراهن.

كا الحال السورية الراكدة، لكنهما لن يؤثرا في تغييرها، وال  حدث سياس ي وآخر اقتصادي ببعد سياس ي، حر 

، وال الدول اإلقليمية تقتنع بأن األ عفل عملية إعادة اإل ، احتى جزئي   من عاد إلى مار وإحياء االقتصاد ستمر 

ى من جيوب، وال املنظمة األممية باتت ذات تأثير في امللف السوري، وتبقى  سورية وأن النظام سيطر على ما تبق 

ب ملوقف أميركي صورة أو بفي حال انتظار، جميعها األطراف الفاعلة واملؤثرة في امللف السوري 
 
أدق حال ترق

 ُمرتقب، يضع النقاط على الحروف في رسم طبيعة املرحلة املقبلة.
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