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ا

  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
325  

ً
" ربعهم فقط 2018تشرين األول/ نوفمبر  10إلى  01سقط على األرض السورية هذه املدة "من  قتيل

  78ن )من املدنيي
ً

  29ا(، منهم  مدنيً قتيل
ً

 26إمرأة نسبتهم  20إلى القتلى املدنيين، ومنهم  في املئة 37نسبتهم  طفل

ال والنساء سقطوا في دير الزور على يد طيران غلبية العظمى من القتلى األطفإلى القتلى املدنيين. واأل  في املئة

 غلبيتهم من عائلت مقاتلي تنظيم داعش.أالتحالف، و 

 80من القتلى سقطوا في دير الزور وحدها، بسبب الحرب على الجيوب املتبقية لتنظيم الدولة، و في املئة 73

رتكبها طيران التحالف الدولي. ومن بين مجازر افي من هؤالء من املقاتلين، أما املدنيون فسقط معظمهم  في املئة

  11الضحايا العسكريين 
ً

أرض ي في مبنى وسية الذين قتلوا بانفجار لغم من الفيلق الخامس والقوات الر  قتيل

 دير الزور.في األمن الجنائي 

  25بعد إدلب تأتي حماة في الترتيب، بحصيلة مقدارها 
ً

إلى غلبيتهم العظمى من املقاتلين املنتمين أ، قتيل

خطر للهدنة  جيش العزة العامل في ريف حماة الشمالي، وقد قتلوا في كمائن نصبتها قوات نظام األسد، في خرق 

 الروسية التركية املعلنة هناك. 

ز وجهاء عشيرة هذه املدة، عضو مجلس الرقة املدني، إبراهيم الهويدي، أحد أبر في من بين الضحايا البارزين 

تل غيلة في سيارته من مجهول.
ُ
 العفادلة، وقد ق

عدة عن الضحايا، نذكر منها  افي أخبار الضحايا أوردت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها أرقاًم 

اري ا قتلوا تحت التعذيب في العام الجشخصً  949ا قتلوا في سورية منذ اندالع الثورة، ومنها أن إعلميً  689أن 

 ألف قتيل في سجن صيدنايا فقط. 30منهم  2011آالف قتلوا تحت التعذيب منذ ربيع عام  104فقط، و 

 م 11رين، أولهما قيام النظام بتحويل في موضوع التغييب القسري نلفت إلى خب
ً

من سجن حماة املركزي  عتقل

مختطفي السويداء من النساء  حكم اإلعدام. وثانيهما هو اإلفراج عن إذ سُينفذ بهمإلى سجن صيدنايا، 

 /، كان تنظيم الدولة قد اختطفهم من بعض القرى في الريف الشرقي للسويداء في تموز 19واألطفال، وعددهم 

 املنصرم. يوليو

في املشهد امليداني ال معارك كبيرة في الساحة، باستثناء املعركة بين قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من 

 تلي تنظيم الدولة اإلسلمية في ريف دير الزور. قوات التحالف ومقا

ذكرات اعتقال أصدر االدعاء العام الفرنس ي ثلث م إذهذه املدة، في على صعيد العدالة حدث اختراق مهم 

يين أمنيين كبار في سورية، هم على مملوك رئيس مكتب األمن الوطني، وجميل الحسن دولية بحق ثلثة مسؤول

 الجوية.   ستخباراتالجوية، وعبد السلم محمود من كبار الضباط في اال رات ستخبااال رئيس إدارة 

                                                             
 يقصد باملدة املرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير.1
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 الضحاياا: ثانيا 

 2بيانات عن الضحايا 

 م بحسب الفئات وبحسب املحافظاتين أعداد الضحايا وتوزعه( أدناه يب1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 

 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 
 

                                                             
  :البيانات على ملحظات2

عن الضحايا(. لذلك إهمالها أو إيرادها في الفقرة )ب. أخبار  جري وي للتسجيل،فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي  محددة،إهمال الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام  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  رجال،الالقتلى جميعهم من  د  نع الفئات،عند ورود أعداد من دون تفصيل في  -

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

 .ليس تاريخ حدوث القتلتاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر و  -
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%

%51323125188124776مقاتل

%221123299طفل

%1118206امرأة

%51617299رجل مدني

%00030026170024807824مج القتلى المدنيين

%00530132518220022361325100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%2%1%0%4%8%6%7%0%0%1%73%0%100%

ضحايا الثلث األول من شهر 11/ 2018 - حسب الفئة
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 املحافظات  وبحسب وسيلة القتل بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

 
 (2رقم ) جدول 

 

 ( 2حان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )يان اآلتيان يوضوالرسمان البيان
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%

%13235101116116952اشتباكات ومعارك عادية

%10610633قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
52931123210%

%00تعذيب وإعدامات

%382134اغتيال وقنص

%31152أخرى

%00530132518220022361325100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%00530132518220022361325100إجمالي الضحايا

%0%0%2%1%0%4%8%6%7%0%0%1%73%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الول من شهر 11 /  2018 - حسب وسيلة القتل
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 حسب املحافظات:بأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 
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  :حسب العددبحسب املحافظة، مرتبة بأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

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

سقط معظمهم على يد  ، وقدالجاري  نوفمبر /حتى بداية تشرين الثاني 2011عام مطلع   منذ سورية

 /02.11.2018 –/سمارت  .قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية لها

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

 –. /شام منهم على يد قوات النظام السوري 925كان  2018منذ مطلع  ةالرئيسة الفاعلة في سوري

03.11.2018/ 

طائرات التحالف الدولي مجزرة في بلدة هجين وبلدتي السوسة والشعفة الواقعة في الجيب نفذت  .ج

قتلت عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات قبيل عصر اليوم، حيث ” يةالدولة اإلسلم“األخير لتنظيم 

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

في جراء انفجار لغم في مبنى األمن الجنائي من عنصر من الفيلق الخامس والقوات الروسية  11قتل  .د

للرتفاع بسبب وجود  امرشًح عدد الا يزال م. و من الجنسية الروسية 6القتلى  نيمدينة دير الزور، ب

 ./04.11.2018 –الجرحى. /املرصد السوري 

 تجر  في املئة 83لنظام، من ضمنهم أكثر من امعتقلت سوري داخل ف مواطن ال آ 104أكثر من قتل  .ه

وشهر تشرين األول/ أكتوبر من عام  2013ة الواقعة ما بين شهر أيار/ مايو من عام د  تصفيتهم في امل

 ألف معتقل  30 لىما يزيد عمنهم  .2015
ُ
 ./09.11.2018 –. /املرصد السوري في سجن صيدنايا والت  ق

جثة جديدة من تحت ركام منزلين  11االستجابة األولية" التابع لـ "مجلس الرقة املدني" انتشل "فريق  .و

خلل جثة  2620أن انتشل للفريق وسبق . في مدينة الرقة املاضية، 72مدمرين ومقبرة جماعية خلل الـ 

 ./10.11.2018 –/سمارت  .األخيرةتسعة األشهر ال
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ا
 التغييب القسري : اثالث

ا من مدينة الشعفة شرق مدينة دير الزور، بتهمة شخصً  35لدولة اإلسلمية" اعتقل تنظيم "ا .أ

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

تسجليها  جرى حالة اعتقال  488قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إن ما ال يقل عن  .ب

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

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

 ./05.11.2018 –شام /

/املرصد  الشرقية دمشقغوطة عدة مدن في ومواطنة من  امواطنً  26النظام  استخباراتاعتقلت  .ج

 ./05.11.2018 –السوري 

 108أعلنت )مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية( الثلثاء، أنها تمكنت من توثيق أسماء  .د

 من األطفال الفلسطينين. 25وري، إضافة إلى الجئات فلسطينيات في سجون النظام الس
ً

 معتقل

 ./07.11.2018 –جيرون /

  11مر النظام السوري بنقل أ .ه
ً

ريف في سجن حماة املركزي، إلى سجن صيدنايا العسكري   منمعتقل

 بسبباملعتقلين مدنيون اعتقلهم النظام وهؤالء  دمشق، لتنفيذ أحكام إعدام مؤجلة بحقهم.

 /07.11.2018 –. /سمارت 2016م اإلعدام بحقهم عام احكأ وأصدر ظاهراتفي تالخروج 

امرأة  19ة السورية أنقذت مجموعة تضم قال التلفزيون الرسمي يوم الخميس إن القوات الحكومي .و

 
ً

 –/رويترز  .تموز  / خطفها تنظيم الدولة اإلسلمية في مدينة السويداء السورية في يوليووطفل

08.11.2018/. 

 في املئة 83لنظام، من ضمنهم أكثر من اسوري داخل معتقلت ف مواطن ال آ 104أكثر من قتل  .ز

وشهر تشرين األول/ أكتوبر  2013شهر أيار/ مايو من عام ة الواقعة ما بين د  تصفيتهم في امل تجر 

 ألف معتقل  30 لىما يزيد عمنهم  .2015من عام 
ُ
 –. /املرصد السوري في سجن صيدنايا والت  ق

09.11.2018/. 
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  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

في درع الفرات ألف سوري عادوا إلى منطقة  260قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار يوم الخميس إن  .أ

 ./01.11.2018 –ة. /رويترز شمال سوري

تابعة لألمم املتحدة ة إغاثة إن قافل ةاملجلس املحلي ملخيم الركبان للجئين في سوريفي قال عضو   .ب

 ./03.11.2018 –. /رويترز وصلت يوم السبت إلى املخيم

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

 ./08.11.2018 –. /رويترز ألف نازح سوري 50نحو 

 

 واليوالجأخبار عن اللجوء  .2

 /ر تموز ا عادوا إلى بلدهم منذ شها سوريً الجئً  87670ن ألمن العام اللبناني، إقالت املديرية العامة ل .أ

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

 ./03.11.2018 –/سمارت  التسهيلت التي تقدمها.

 أمنًياوزير شؤون النازحين في لبنان ،معين املرعبي قال .ب
ً

في النظام السوري ارتكب  ، االثنين: إن مسؤوال

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

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

ين سوريين جدد في مدينة إسطنبول، وذلك أي الجئتسجيل  ُيقَبلالتركية أنه لن أعلنت وزارة الداخلية  .ج

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

 ./05.11.2018 –/شام  سورًيا 3.585.738املوجودين في األراض ي التركية بلغ 
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 4(3)اني: املشهد امليداخامسا 

 انيتطورات املشهد امليد .1

حماة وجنوب  ياملدن والبلدات شمالبعض ستهداف املدنيين في اقامت قوات األسد منذ الصباح الباكر ب .أ

 .، وجرح آخرينبينهم نساء وأطفالمدنيين  8مقتل في ما تسبب  ،دلب بعشرات القذائف والصواريخإ

 ./01.11.2018 –شام /

بهدف  ةشمال سوريفي س في منطقة منبج ركية دوريات مشتركة يوم الخمييواألمبدأت القوات التركية  .ب

 ./01.11.2018 –. /رويترز تجنب وقوع مواجهات بين تركيا واألكراد حلفاء واشنطن

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

/سمارت  .لحدودلالجهة املقابلة في الزور "الدولة اإلسلمية" في محافظة دير  إيقاف عملياتها ضد تنظيم

– 03.11.2018/. 

طائرات التحالف الدولي مجزرة في بلدة هجين وبلدتي السوسة والشعفة الواقعة في الجيب نفذت  .د

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

 ./03.11.2018 –نساء. /املرصد السوري  5، و18الـ فال دون سن أط 5بينهم  امدنيً  14الطائرات 

في جراء انفجار لغم في مبنى األمن الجنائي من عنصر من الفيلق الخامس والقوات الروسية  11تل ق .ه

للرتفاع بسبب وجود  امرشًح عدد الا يزال م. و من الجنسية الروسية 6ين القتلى مدينة دير الزور، ب

 ./04.11.2018 –سوري الجرحى. /املرصد ال

ة بصواريخ كروز من طراز كاليبر طويلة املدى إلى البحر قالت روسيا إنها أرسلت فرقاطة جديدة مزود .و

 .ثنين بعد بضعة أشهر من تعزيز موسكو لقواتها البحرية قبالة الساحل السورياملتوسط يوم اإل

 ./05.11.2018 –رويترز /

اع الجوي خصصون الروس أكملوا تحديث منظومة الدفقالت مصادر إعلم روسية رسمية إن املت .ز

استكمال ولم يبق سوى في حالة التأهب القتالي،  ة. وأصبحتتسليمها إلى سوري جرى " التي 300-"إس

 ./08.11.2018 –. /شام تدريب العسكريين السوريين على املعدات

في هجوم شنته ميليشيات لتابع للجيش السوري الحر وجرح آخرون، مقاتل من "جيش العزة" ا 23قتل  .ح

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

09.11.2018/. 

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض  3
 يات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.ال نسجل عمل4
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، بعد ساعات في ريف حماة الشمالي رتل للجيش التركي، مساء أمس الجمعة، إلى بلدة اللطامنة دخل .ط

ل وقد النظام،  عنصًرا في )جيش العزة( على يد قوات 23من مقتل  بلدة برفقة قادة الفي الرتل تجو 

التباحث  جرى و  ”.ومقاتلين من )جيش العزة( العامل في املنطقة، إضافة إلى قيادات من )فيلق الشام(

ضمن وقادة )جيش العزة( على تسيير دوريات، في داخل بلدة اللطامنة ومحيطها، بين قيادة الرتل 

 ./10.11.2018 –. /جيرون ريو الهجوم الذي جرى أمس الجمعةاملنطقة العازلة، ملنع تكرار سينا

 

 خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 
   11/2018/ 01آخر تحديث  –املصدر: جسور للدراسات  
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 على األراض ي السورية ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرةتآلالرسم البياني ا -

  
 10/11/2018تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

 

ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع السيطرة في ريفي حلب والرقة ودير الزور ( أدناه ت

   11/2018/ 03آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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ظهر3الخريطة رقم ) -
ُ
 بادية الشامتوزع السيطرة في  ( أدناه ت

 
   11/2018/ 01ث آخر تحدي –املصدر: نورس 
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ظهر4الخريطة رقم ) -
ُ
 املعابر الحدودية مع تركيا ( أدناه ت

 
   11/2018/ 09آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

 وحلفائه ومناطق سيطرته مستوى النظام  في: املستجدات اسادسا 

 السياس يفي املستوى  .1

 ال يوجد

 

 العسكري في املستوى  .2

ة. ريز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سو قالت مصادر مطلعة إن إيران بدأت التركي .أ

من معسكر في اللجاة في ريف درعا،  اعنصرً  60قبل أيام تخريج دفعة من جرى وأوضحت، أنه 

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

 ./01.11.2018 –/شام  في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات عسكرية.
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 املستويات األخرى  في .3

 ةن حكومة النظام اتفقت مع موسكو على جعل سوريإقال وزير النقل التابع لنظام األسد "علي حمود"   .أ

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

علي  همثة مسؤولين أمنيين سوريين كبار لثبحق في فرنسا مذكرات اعتقال دولية العام دعاء أصدر اال  .ب

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

بتهمة . وذلك الجوية ستخباراتعبد السلم محمود املسؤول الكبير في اال ة، و بحقه مذكرة اعتقال أملاني

 ./05.11.2018 –/رويترز  .التواطؤ في جرائم حرب

 

  (5) ومناطق سيطرتها املسلحة مستوى املعارضة في: املستجدات اسابعا 

 السياس يفي املستوى  .1

 ال يوجد.

 

 العسكري في املستوى  .2

إلى االستعداد  ةشمالي سوريكافة في اإلسلمية" الفصائل العاملة  دعا قائد "حركة أحرار الشام .أ

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

 

 األخرى  املستويات في .3

 ال يوجد

 

                                                             
(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا داعش)باستثناء  اعسكريً  أو اأو يناهضه سياسيً  األسد،" يشمل كل من يدعي معارضة نظام السوريةنفترض أن مصطلح "املعارضة  التقرير،ألغراض هذا 5

 لها. 
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ا
دية املتحالفة القوات األميركية والقوى الكر مستوى  في: املستجدات اثامن

 معها ومناطق سيطرتها

 السياس يفي املستوى  .1

 ال يوجد

 

 كري العسفي املستوى  .2

إنهم سيعتمدون ، مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقةفي قال مسؤول في "اإلدارة الذاتية" الكردية  .أ

 الرد على قصف الجيش التركي، في ظل عدم رد التحالف الدولي على هذه الهجمات.على أنفسهم في 

 ./01.11.2018 –سمارت /

 

 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد

 

القوات التركية والفصائل املتحالفة معها مستوى  في: املستجدات اتاسعا 

 ومناطق سيطرتها 

 السياس يفي املستوى  .1

 ال يوجد

 

 العسكري في املستوى  .2

فرين إلى مقاتل محملين بالسلح الخفيف، من منطقة ع 700أكثر من التركية  ستخباراتنقلت اال  .أ

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

03.11.2018/ 
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 املستويات األخرى  في .3

ا بين تركيا ومنطقة عفرين ا حدوديً يوم الجمعة إن معبرً  قال وزير التجارة التركي روهصار بكجان .أ

عبر )غصن الزيتون( على اسم العملية التركية التي موقد أطلق عليه اسم  .السورية فتح يوم الخميس

 ./09.11.2018 –. /رويترز انتزعت فيها أنقرة السيطرة على منطقة عفرين

 

 لدولي: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي وااعاشرا 
 ةيألمين العام لألمم املتحدة من وليد املعلم ومندوب سور إلى ا ااتهم نظام األسد في رسالتين وصلت .أ

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

تمسك  لتانالرساوتضمنت  .القائمة الثالثة االلجنة الدستورية وخصوصً « تشكيل»لـالسعي 

 
ً

، ضرورة االلتزام القوي بسيادة دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، وهي: أوال

العملية كلها بقيادة  جري ا، أن تانيً . ثمهورية العربية السورية واستقللها ووحدتها أرضا وشعباالج

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

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

ما يخص  ا، عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة فيالتوصيات التي تقررها. رابعً اللجنة و 

 ./06.11.2018 –/شام  اللجنة.

 

اقف القوى اإلقليمية املستجدات في : حادي عشر  املؤثرة والدوليةمو

 وسياساتها

 الوًليات املتحدة األميركية .1

من سورية، كلها خروج القوات األجنبية  دعا املبعوث األميركي جيمس جيفري إلى سورية، الخميس، إلى .أ

لن تلجأ إلى الخيار العسكري، من أجل إخراج القوات اإليرانية “بدًءا بالقوات الروسية. وأوضح أن بلده 

   ./02.11.2018 –جيرون / ”.عبر عملية سياسية، ال عسكرية جري سي“ًدا أن ذلك ، مؤك”من سورية

ن أملها أن تواصل روسيا السماح إلسرائيل بضرب األهداف عبرت الواليات املتحدة يوم األربعاء ع .ب

 .(300-على الرغم من تزويد موسكو الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي )إس ةاإليرانية في سوري

 ./07.11.2018 –رز رويت/
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 روسيا اًلتحادية .2

حاولة تخريب وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس مسلحي جبهة النصرة بمحافظة إدلب بم اتهمت .أ

 ./01.11.2018 –. /رويترز املبادرة الروسية التركية إلنشاء منطقة منزوعة السلح في املحافظة

التعاون ب-زعم ممثل روسيا في األمم املتحدة فاسيلي نيبينزيا أن التنظيمات اإلرهابية في سورية تواصل  .ب

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

06.11.2018/. 

ر الكرملين الروس ي عن انفتاحه  .ج أي أفق »الحوار مع الواليات املتحدة، لكنه أعلن أنه ال يرى  تجاهعب 

 –/شام  ا منذ الحرب الباردة.في العلقات مع واشنطن التي وصلت إلى أدنى مستوياته« للتطبيع

09.11.2018/. 

د و يب، أناتولي فيكتوروف، مطالب االحتلل اإلسرائيلي بعدم وجالسفير الروس ي لدى تل أب وصف .د

أن "طهران ال وأضاف  ضرورية".الباملطالب "غير الواقعية، وغير كلها  ةجنود إيرانيين في أنحاء سوري

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

، يأتي بطلب ةوأضاف أن الوجود اإليراني في سوري ".ةنتيجة غارات جوية اسرائيلية في سوري اإليرانيين

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

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

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

أن الرئيس الفرنس ي، إيمانويل ماكرون، وأضافت  اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري.

ر عن تمنيه بأن يتحقق تقارب بين مجموعة  )روسيا، تركيا، إيران( و"املجموعة الصغرى"  ةستانآعب 

لتي أنشئت في باريس من أجل )الواليات املتحدة، بريطانيا، أملانيا، فرنسا، مصر، األردن، السعودية( ا

 ./03.11.2018 –/شام  إيجاد حل لألزمة السورية.

علي  همنيين سوريين كبار ثلثة مسؤولين أمبحق في فرنسا مذكرات اعتقال دولية العام دعاء أصدر اال  .ب

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

بتهمة . وذلك الجوية ستخباراتعبد السلم محمود املسؤول الكبير في اال ة، و رة اعتقال أملانيبحقه مذك

 ./05.11.2018 –/رويترز  .التواطؤ في جرائم حرب
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 الدول العربية .4

 ال يوجد

 

 إيران .5

قال نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني، إن الجمهورية اإلسلمية ليس لديها أي خطة للبقاء في  .أ

 ./04.11.2018 –ة. /شام وجود أي خلفات مع الروس في سوري اعلى املدى البعيد، نافيً  ةسوري

 

 تركيا .6

درع الفرات ألف سوري عادوا إلى منطقة  260قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار يوم الخميس إن  .أ

 ./01.11.2018 –ة. /رويترز في شمال سوري

ن إنهاء االرتباط بين الواليات املتحدة إنال السبت، مساعد وزير الخارجية التركي سداد أو قال  .ب

هو ضرورة أساسية إلحلل سلم واستقرار دائمين ركية و"وحدات حماية الشعب" الكردية "، ياألم

 ./03.11.2018 –/سمارت  .ةفي سوري

قال وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار الجمعة، إن "وحدات حماية الشعب" الكردية، ستغادر مدينة  .ج

وأضاف أن قوات بلده  نبج شرق مدينة حلب، إلى شرق الفرات، وسيستلم سكان املدينة إدارتها.م

ر د . ا على ضرورة تطهيرها من "اإلرهاب"ركية في املنطقة، مشددً يوريات مشتركة مع القوات األمتسي 

 ./09.11.2018 –سمارت /

 ةسوريفي نطقة شرق نهر الفرات تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتطهير شمالي العراق وم .د

من منظمة "بي كا كا" اإلرهابية وأذرعها، وقال: "نمض ي قدًما عبر القضاء على البؤر اإلرهابية شمال 

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

 

 إسرائيل .7

ة، ألكس بن تسوي، إن "إسرائيل" تأمل بأن الخارجية اإلسرائيليفي قال نائب مدير قسم أوراسيا  .أ

ة عمل املبعوث األممي الجديد مد  سورية خلل في في التسوية السياسية  بالحسبانتؤخذ مصالحها 
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 –شام . /مصالحنا، غير قابلة للحياة" بالحسبانوأضاف: "إن أي تسوية ال تأخذ  .إليها

05.11.2018/. 

 

 نظمات ذات الصلة  واملنظمات الدولية، وامل األمم املتحدة .8

 ال يوجد

 

 أخرى  .9

 ال يوجد

 

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

ً
"الخوذ البيضاء تحذر: ماليين السوريين في خطر إذا بعنوان  نشرت صحيفة الغارديان مقاال

ية، رائد فيه الرسالة التي أوصلها رئيس فريق الخوذ البيضاء في سور  لخصتفشلت هدنة إدلب" 

على الغرب أن يفعل املزيد "ن وملخصها أ ،جيريمي هانت ،وزير الخارجية البريطانيإلى الصالح، 

ما زالوا في خطر شديد، وأن عملية إعادة اإلعمار يجب أال تبدأ لحماية املليين من املدنيين الذين 

 ."املساءلةو من دون العدالة 

ارة يعني أنه ليس لديه ثقة كبيرة في وقف إطلق النار إن سجل  موسكو بالوعود املنه" الصالح وقال

ماثلة، في اتفاقات مفهناك . "التوصل إليه بوساطة بين روسيا وتركيا في أيلول/ سبتمبر جرى الذي 

مناطق أخرى من سورية، أثبتت أنها مقدمة للحصار والقصف الوحش ي والتهجير في نهاية املطاف، 

لدى القوى و  ،بأن الدعم الغربي حيوي إلنقاذ األرواح مي هانتجيري وقال الصالح إنه يريد تذكير

 عن أنها إنسانية، لتجنب هجوم شامل على إدلب
ً

إدلب هي  ، ألنالغربية حوافز استراتيجية، فضل

املكان األخير، وإذا تعرضت للهجوم أو السقوط؛ فسيضطر مئات اآلالف، وربما املليين من الناس، 

 .ي محاولة للهربإلى الزحف تجاه الحدود ف

ر 
 
، ما لم تكن هناك عدالة في سورية من الدعم الغربي لبرامج إعادة اإلعمارصالح في رسالته حذ

 تحاول حالًيا االدعاء بأن الوقت قد حان اآلن إلعادة اإلعمار “ :للموتى والسجناء
ٌ
هناك أطراف

ن نبعث برسالة مفادها أن نريد أ ،واإلصلح الدستوري، كما لو أن األزمة انتهت، وهذا غير صحيح

 لبناء السلم. ال يمكننا العمل عملًيا على إعادة اإلعمار واإلصلح 
ً

هناك حاجة إلى املساءلة أوال
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". ستوري؛ ما لم يكن هناك حلٌّ سياس ي، وما لم توجد آليات العدالة االنتقالية واملساءلةالد

 ./05.11.2018 –جيرون /

 

2.  
ً

 عنوانه: "امتحان عسير لواشنطن أمام القوى النافذة صحيفة ملليت التركية نشرت مقاال

" PKKتحالفها مع حزب "جراء من بسورية" يتناول اإلشكاالت التي تواجة الواليات املتحدة في سورية 

لاألمر الذي ". 2014في العمليات ضد داعش خريف  احليًف بوصفه ه العمل معالذي فضلت  ، سه 

في الوقت نفسه، إلى سلسلة من التطورات أدى و  .الساحة مهمة واشنطن على ،على املدى القصير

الساحة  فيالتنظيم، الذي بنى مع مرور الوقت، قدرة عسكرية من جهة، وزاد من ظهوره  صلحةمل

 ."الدولية من ناحية أخرى 

وبل هذا املوقف األم
ُ
والعراق وإيران وروسيا، لكن لم يظهر  ةوسوريتركيا  ركي باستياء من جانبيق

ديها أولويات وأهداف مختلفة ألن البلدان املذكورة ل ،لعدول عن قرارهاإلى اواشنطن بدفع يرد فعل 

 لذلك جاء االعتراض الوحيد من تركيا فقط. .ها الداخليةت، أو مشغولة بمشكلةفي سوري

ا، دفعها ه د  تع" الذي PKKتحالف الواليات املتحدة مع " لبحث عن مخرج لهذا إلى اتنظيًما إرهابيًّ

 ".سوريا الديمقراطيةسمه "قوات ا، فأصبح وجدته في تغيير "غلف" التنظيمو تناقض، ال

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

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

ه وصفبإلى التنظيم  هذا التواصل على إيران. إضافة إلى أن واشنطن تنظرتي ستمنع املنطقة ال

فاوضات من أجل تحديد مستقبل تالعنصر املحلي الذي سيتيح لها إمكان الجلوس إلى طاولة ال

 .ةسوري

امتحان ، لواليات املتحدةسورية تتحول إلى مركز امتحان صعب ل يختم الكاتب مقاله بالقول، إن

 العشائر العربية وتنظيم معنفسه ما إذا كانت واشنطن قادرة على التعامل في الوقت  فيسيكشف 

"PKK " مركز الشرق العربي  .حليفتها تركيا، ومنافستيها إيران وروسيامع و  ،رهابياإل/– 

07.11.2018/. 

 

طق في لهذه األسباب قد يعود داعش للسيطرة على منابعنوان: "أشار تقرير نشرته "فورن بولس ي"   .3

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

التوتر الحاصل بين الجيش التركي من جهة واملليشيات الكردية املدعومة  بسبب ةالعراق وسوري
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ال تحسينات دون إدخمن أشار إلى أن بقاء الوضع الحالي و  .من الواليات املتحدة من جهة أخرى 

 .  يزيد من احتمال صعود التنظيم مرة أخرى  ةتشمل األمن واالستقرار في العراق وسوري

إال أن  ،تسيير دوريات مشتركة في منبجتهدئة تركيا عبر الواليات املتحدة محاولة  من رغمعلى الو 

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

لدولة اإلسلمية" قرب الحدود العراقية بشكل الديمقراطية" يوم األربعاء على تعليق حملتها ضد "ا

   .مؤقت

 /إلى الثلثين من أيلول  يوليو /املمتدة من األول من تموز ة رحلاملريكي الذي يغطي ييم األمو التق

سبب قدرة مقاتليه في ، أشار إلى أن التنظيم ما يزال يستطيع العمل كـ "قوة مختلطة" بسبتمبر

يم تساؤالت و أثار التقو . ة تحت األرض وتنظيم حاالت تمرد سريةعلى العمل بسهول ةالعراق وسوري

ة طويلة ألن القوات العراقية ربما تحتاج مد  إبقاء قواتها في العراق إلى حول حاجة الواليات املتحدة 

دون الحاجة من التنظيم بمفردها من الزمن" لتستطيع مواجهة  اإلى "سنوات إن لم يكون عقودً 

 ./08.11.2018 –/الخليج أون الين  .لفلتقديم دعم من التحا

 

عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  ثالث

 والعسكرية
ركي على من يخلف املبعوث األممي ستيفان دي مستورا في مهمته إلى سورية، ورفض يبعد خلف روس ي أم

مطلع الشهر والواليات املتحدة مبعوثين، أعلن األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريس  روسيا مبعوثين،

 الجاري 
ً
في  األممية الجديد للمنظمة اأن مجلس األمن وافق على تعيين الدبلوماس ي النرويجي جير بيدرسن مبعوث

 سورية.

"، إال أنه أعرب عن أمله في أن عند اختياره للمهمة، توقع بيدرسون أن تكون مهمته "شديدة الصعوبة

أن ُينهي عامه الثامن، وقال "هذا الصراع مستمر منذ على يساهم في إنهاء الصراع الذي طال أمده، وأوشك 

ساهمة في إنهاء الصراع، فعلي أن أقول نعم ملثل هذا التحدي"، ، وإذا ما كان باستطاعتي املاسنوات طويلة جًد 

لى دعم من مجلس األمن الدولي والقوى اإلقليمية واألهم من ذلك "إجراء حوار لحصول عإلى اوأشار إلى الحاجة 

 جيد مع األطراف السورية، حتى تكون لدينا عملية ذات صدقية وشاملة".

وليون الذين تناوبوا على سورية، ككوفي عنان، واألخضر منذ سبع سنوات، لم ينجح الوسطاء الد

 اسياسيً  مأ اعسكريً  انهاء معاناة السوريين وال بأي جانب سواء أكان جانبً اإلبراهيمي، وستيفان دي ميستورا، في إ

 .احتى إنسانيً  مأ
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مر جنيف دفع نحو مبدأ الحل الواجب تنفيذه في سورية، وعقد مؤت إذكان كوفي عنان أفضل الحاضرين، 

ر واملساعدة على تنفيذ ، الذي أقر أال يكون لألسد أي دور ومستقبل في سورية وعليه اإلقرا2ومن بعده جنيف  1

 املرحلة االنتقالية والتخلي عن كل املناصب.

دي مستورا، فقد كانت مرحلتهما ثقيلة في حجم الخسائر التي ُمني ستيفان اإلبراهيمي أو األخضر  خلفاهأما 

 عب السوري، وساهم دي مستورا في ارتفاع وتيرة التهجير السوري، وتسبب بخسائر عسكرية للمعارضةبها الش

بية قدمها لهم كوسيط للروس ال لألمم املتحدة.
 
 السورية عبر وعود خل

ل املعارضة السورية كثير أهمية على س عو 
ُ
يواصل الدبلوماس ي النرويجي مهمة سلفه املعقدة واملتعثرة، وال ت

في ظل املبعوثين األمميين وتقول في تصريحاتها املختلفة إن عقبات التفاوض أكبر من أي مبعوث دولي  تغيير

 ركي.يغياب التوافق الروس ي األم

سيترك دي مستورا منصبه وهو يحاول محاولته األخيرة لتشكيل لجنة دستورية هدفها كتابة دستور جديد 

 .2254ستانة ال من القرار األممي آمنبثقة من اجتماعات أن تكون هذه اللجنة في لسورية، وترغب روسيا 

واستئناف العملية  ،على رأسها تشكيل اللجنة الدستوريةتنتظر بيدرسن ملفات شائكة في سورية، 

 إعادة اإلعمار.و إعادة اللجئين و السياسية، 

خاصة في ظل صراع مصالح بين وبسورية هي اللجنة الدستورية،  أبرز التحديات التي سيواجهها بيدرسن فى

ويحظى بدعم أوروبي وخليجي  تيار تقوده روسيا وتدعمه إيران وسورية، وتيار آخر تقوده الواليات املتحدة

وصل هذان التياران إلى طريق مسدود في عهد دي مستورا، وسط تشدد روس ي ألن يكون  إذ واملعارضة السورية،

 لثي أعضاء اللجنة ليبني الدستور الجديد وفق مصالحه.للنظام ث

وهي ملفات  ،ريكهماتحلن تسعى روسيا ياللذ ملف إعادة اإلعمار وعودة اللجئينفي بيدرسن أيًضا ينتظر 

خاصة أن الدولي املعنية بامللف السوري ربطت إعادة اإلعمار بالتسوية السياسية، كذلك وبغاية في التعقيد، 

ترتبط عملية عودتهم  إذرفض مليين اللجئين السوريين العودة إلى سورية في ظل وجو النظام السوري الحالي، 

 دالة واألمن والسلم.العجميعهم ويؤمن للمواطنين كلهم ارضين بتغيير النظام نحو نظام آخر يعفو عن املع

من القدرات واملهارات التي تمكنه من  اأن لديه عددً  فتراضابيدرسن بأنه "املنقذ" على  هميصف بعض

حلحلة العملية السياسية، وتعول بعض األطراف الدولية على املوفد الرابع من األمم املتحدة للتوصل إلى حلول 

 يرة وصعبة ومعقدة.، وكلها ملفات كبتتعلق باألزمة السوريةناجزة 

قةمن هذه امللفات  االنرويجي أن يحل  وال حتى جزءً املبعوث غلب األعم لن يستطيع في األ 
 
عل
ُ
ألنها جميعها ، امل

ق املدى املنظور، ومن الصعب رفع سقف اآلمال أو التفاؤل بتحقيفي توافقات دولية دقيقة لن تحصل إلى تحتاج 

 اختراقات.
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