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ا

  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
385  

ً
منهم من  في املئة 66تشرين الثاني / نوفمبر( من الضحايا.  20إلى  11هي حصيلة هذه املدة )من  قتيل

  131م من املدنيين. أما القتلى املدنيين، وعدده في املئة 34العسكريين، و
ً

  44فموزعون بين  ،قتيل
ً

نسبتهم  طفل

 .امدنيً  52إلى القتلى املدنيين، و في املئة 27مرأة نسبتهم ا 35إلى مجموع القتلى املدنيين، و  في املئة 34

  267سقط على ترابها  إذكعادتها، تحملت دير الزور العبء األكبر في موضوع الضحايا، 
ً

يشكلون نحو  قتيل

اإلجمالي للقتلى، والسبب املعروف دائما هو املعارك التي تجري لطرد تنظيم الدولة من لعدد من ا في املئة 70

جيوبه املتبقية في ريف املحافظة وعلى ضفاف الفرات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من 

وصل عددهم يين، املدنالتحالف الدولي، لكن ما يميز هذه املدة عن سواها هو سقوط عدد كبير من الضحايا 

  105إلى 
ً

  39، بينهم قتيل
ً

وهي أرقام غير مسبوقة، وقد نجمت عن مجازر ارتكبها طيران التحالف  ،مرأةا 31و  طفل

الدولي في معرض قصفه ملواقع تنظيم الدولة، وكان أكبرها مجزرة قرية أبو الحسن، قرب مدينة هجين في الريف 

سقوط أكثر من إلى ملنازل املحيطة بمسجد القرية، ما أدى الف االتح الشرقي لدير الزور، حيث قصف طيران

53  
ً

  20بينهم  قتيل
ً

 . طفل

  49حلب تلي دير الزور بعدد القتلى، فقد سقط على أرضها 
ً

، معظمهم من املقاتلين، وقد قضوا في قتيل

مع القوات الفة املتحعفرين بسبب املعارك بين مقاتلي فصيل شهداء الشرقية من جانب ومقاتلي الفصائل 

التركية من جانب آخر. أما قتلى ريف دمشق األربعين، فجميعهم من املقاتلين الذين سقطوا في معارك طرد 

مقاتلي التنظيم من آخر معاقلهم في بادية ريف دمشق، ويتوزعون بين مقاتلي التنظيم املتشدد، ومقاتلي جيش 

 نظام األسد.   

اكتشافها في الرقة، حيث وصل عدد الجثث  جري بر الجماعية التي ياملقاإلى  نختم في ملف الضحايا باإلشارة

 جثة خلل األشهر التسعة األخيرة. 2650املستخرجة منها إلى نحو 

على أحكام  افي ملف التغييب القسري يبرز خبر إضراب معتقلي سجن حماة املركزي عن الطعام احتجاًج 

 معت 11اإلعدام التي أصدرها النظام بحق 
ً

 منهم. ويدخل اإلضراب يومه التاسع مع نهاية هذه املدة. قل

ا، حيث في ملف النزوح، نشير إلى املعاناة الشديدة املستمرة واملتفاقمة لنازحي مخيم الركبان الخمسون ألًف 

 الحصار ومنع الطعام واملواد الطبية من قوات النظام من جانب والحكومة األردنية من جانب آخر.

هذه املدة، وكلهما متعلق بتنظيم الدولة اإلسلمية، األول في نشير إلى الحدثين األبرز اني، امليدفي املشهد  

الهجوم البري الواسع الذي استأنفته قوات سوريا الديمقراطية ضد ما بقي من جيوب للتنظيم في ريف دير 

حلب الشمالي، وأخبار ريف  ات فية بسبب القصف التركي ملواقع تابعة لتك القو مد  تعليقه  جرى الزور، بعد أن 

                                                             
 .يقصد باملدة املرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير 1
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عن محاولة مئات من عناصر التنظيم املتشدد الدخول إلى األراض ي العراقية. أما الحدث الثاني فهو تصفية 

 بادية الشام، وهي آخر معقل له في املنطقة املتاخمة لحدود السويداء. في وجود التنظيم في منطقة تلل الصفا 

 من رغمعلى ال، االنار الذي صاغه الروس واألتراك ساريً  إطلقوقف  إدلب فما زالإلى أما بالنسبة 

 الخروقات املتكررة من قوات النظام. وقد أكد الراعيان الروس ي والتركي دعمهما للتفاق.

نهاية هذا في في الحراك السياس ي حول سورية نشير إلى اإلعلن عن جولة جديدة من املحادثات في آستانة 

 19نشير إلى جلسة مجلس األمن الدولي الخاصة حول سورية التي عقدت في و ر، نوفمباني/ الشهر، تشرين الث

من الشهر الجاري، وحذر فيها املبعوث الخاص إلى سورية، ديمستورا، من تخلي األمم املتحدة عن جهدها بشأن 

 تفاق حولها قبل نهاية العام.اللجنة الدستورية إذا لم يجر اال

 

 الضحاياا: ثانيا 

 2ضحايان الات عبيان 

 ( أدناه يبين أعداد الضحايا وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظات1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 

                                                             
  ت على البيانات:ملحظا. 1

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

 .أقل من العدد الحقيقي ايكون العدد املسجل لدينا غالبً 

 .ض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئاتفي أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفا اوهميً  االقتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاعً  د  عند ورود أعداد من دون تفصيل في الفئات، نع -

 .تلى النساء، يمثل البالغات فقطالقتلى من األطفال ال نهتم بجنسهم، وهذا يعني أن الرقم املسجل من الق -

  .تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر وليس تاريخ حدوث القتل -
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%401409216225466مقاتل

%14394411طفل

%11231359امرأة

%287355214رجل مدني

%0020011913000105013134مج القتلى المدنيين

%0402001249220022670385100مج القتلى حسب المحافظة

%0%10%1%0%0%0%1%13%6%0%0%1%69%0%100%

ضحايا الثلث الثاني من شهر 11/ 2018 - حسب الفئة
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 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 
 

 
 

 ت املحافظا وبحسب وسيلة القتل بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 
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 (2رقم ) جدول 

 

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

%294011111419551اشتباكات ومعارك عادية

%1114815941قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
179174%

%2351تعذيب وإعدامات

%1111262اغتيال وقنص

%2131أخرى

%0402001249220022670385100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%0402001249220022670385100إجمالي الضحايا

%0%10%1%0%0%0%1%13%6%0%0%1%69%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث الثاني من شهر 11 /  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 

الجئة فلسطينية تحت التعذيب في  35جموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مقتل ت مكشف .أ

 االجئً  558سجون النظام السوري، بينما بلغت الحصيلة اإلجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين 

 /11.11.2018 –/شام  بينهم أطفال وكبار في السن.

جثة جديدة من مقبرة  13املدني" اإلثنين، رقة س الانتشل "فريق االستجابة األولية" التابع لـ"مجل .ب

. /سمارت جثة 2620بلغ عدد الجثث التي انتشلها خلل تسعة أشهر نحو  وقدمدينة الرقة، في جماعية 

– 12.11.2018/ 

  23 ىلإارتفعت حصيلة قتلى قوات النظام السوري  .ج
ً

على  إثر هجوم لـ "تنظيم حراس الدين"في ، قتيل

 /17.11.2018 –. /سمارت ينة حماةمواقعها شمال غرب مد

  53إلى ريف دير الزور الشرقي  ضحايا مجزرة البقعان في ارتفع عدد .د
ً

قضوا بقصف طائرات ، قتيل

 –. /شام هجين الحسن )البقعان( التابعة ملدينة يأب التحالف الدولي ملنازل املدنيين في قرية

19.11.2018/ 

" وهي منظمة حقوقية، مقتل ةريالعمل من أجل فلسطينيي سو رصد والتوثيق في "مجموعة فريق ال وثق .ه

241  
ً

 –/شام  .2018تشرين الثاني/ أكتوبر  20بسبب الحرب في سورية لغاية  افلسطينيً  طفل

20.11.2018/  

  28226وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها الثلثاء، مقتل  .و
ً

منذ عام  ة في سوريطفل

 /20.11.2018 –/سمارت  .منهم في املئة 80لنظام السوري ، قتلت قوات ا2011

 

 
ا
 التغييب القسري : اثالث
ار النظام أحكاًما عن الطعام، احتجاًجا على إصد امفتوًح  ا)سجن حماة املركزي( إضرابً  دأ معتقلوب .أ

  11بحق  باإلعدام 
ً

 /11.11.2018 –/جيرون  .منهممعتقل

اعتقال  -ومل شهر أيلول/ سبتمبر الفائت وحتى اليأوائمنذ -لحقوق اإلنسان املرصد السوري وثق  .ب

ألسباب وذرائع مختلفة  ،من مختلف املناطق اسوريً  امواطنً  342ا ال يقل عن ملأجهزة النظام األمنية 

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

 /13.11.2018 –رصد السوري العسكرية. /املخدمة الوالتهرب من 

حالة اعتقال جديدة ضمن سلسلة االعتقاالت التعسفية في مناطق  15أجهزة النظام األمنية نفذت  .ج

 /14.11.2018 –شق. /املرصد السوري معظمهم من ريف دم ”املصالحات والتسويات“
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ستن بعد في مدينة الر  ا من الدفاع املدنيا سابًق عنصرً  13أفرجت قوات النظام السوري عن  .د

 /16.11.2018 –/سمارت  .اعتقال دام نحو شهرين

قرب دير الشعفة ومدينة السوسة من بلدة  اشابً  35اعتقل تنظيم "الدولة اإلسلمية" الجمعة،  .ه

 –/سمارت  بتهمة التعامل مع "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( وقوات النظام السوري. الزور،

17.11.2018/ 

ومه الثامن، وقال مصدر خاص من السجن املركزي في مدينة حماة يدخل إضراب معتقلي السجن  .و

وصل إن وزير عدل النظام سيأتي إلى السجن وينظر في أمر إضراب املعتقلين عن الطعام وكيفية الت

في ا داخل السجن وهم مستمرون إن الوضع يزداد سوءً  ،قال معتقلون و إلى حلول حول األمر. 

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

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

 

  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 بار عن النزوح والتهجير القسري أخ .1

ركبان على إن الوضع اإلنساني في مخيم ال ،قال منسق األمم املتحدة في دمشق علي الزعتري في بيان. 1

 /12.11.2018 –/سمارت  لسورية "مريع".ا –الحدود األردنية 

كبان على ملت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، الحكومة األردنية مسؤولية معاناة قاطني مخيم الر ح . 2

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

ألف نازح، مشيرة أن الحكومة  50أكثر من إلى لألمم املتحدة إليصال مساعدات إنسانية عدة رفض طلبات 

تعرضت إحدى النقاط  إذ، 2016 بتمبرس /ملخيم منذ أيلول إلى ااألردنية منعت دخول املساعدات 

 –/سمارت  ردني.العسكرية لهجوم من تنظيم "الدولة اإلسلمية خلف قتلى وجرحى في صفوف الجيش األ 

15.11.2018/ 

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات .2

 اطوعً  عتقلت عشرات اللجئين السوريين العائديناإن قوات النظام السوري  أنور البنيحامي املقال  .أ

وأضاف أن قوات النظام خلل األيام املاضية.  عبر "نقطة املصنع" الحدودية ةلبنان إلى سوريمن 

ع األمنية بحجة أنهم و لفر والوثائق الشخصية من املعتقلين وحولتهم إلى اسحبت األوراق الثبوتية 
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لى األقل مطلوبين للخدمة االحتياطية مع العلم أنهم عادوا وفق "تسوية" ما يمنحهم مدة ستة أشهر ع

 /13.11.2018 –/سمارت  إلتمام أوراقهم.

 بسبب أثارت الخليفة املحتملة للمستشارة األملانية أنجيل ميركل، آنغر  .ب
ً

يت كرامب كارينباور، جدال

كارينباور التي تشغل منصب األمينة العامة للحزب وقالت  ن سوريين.تصريحاتها عن إمكان ترحيل الجئي

ستكون قريًبا آمنة، إلى درجة يمكن معها ترحيل  ةبعض مناطق سوري“، إن ”الديمقراطي املسيحي“

 /14.11.2018 –شام / ”.الجئين مرفوضين أو مدانين قضائًيا إليها

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

ن السوريين على العودة إلى بلدهم بشكل سيتركز على ضمان عدم إجبار النازحي“إن عمل املنظمة 

 /15.11.2018 –/جيرون  .”قسري 

 

 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 امليداني  تطورات املشهد .1

ا ا بريً قالت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة يوم األحد إنها استأنفت هجوًم  .1

لحدود مع العراق بعد تعليق الهجوم الشهر ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في آخر معقل له قرب ا

 /11.11.2018 –/رويترز  .ةاملاض ي في عقب قصف تركي لشمال سوري

لعراقي عادل عبد املهدي يوم الثلثاء إن مئات من أعضاء تنظيم الدولة اإلسلمية الوزراء اقال رئيس  .2

 /13.11.2018 –/رويترز  .في دير الزور يحاولون دخول العراق عبر الحدود

املمتدة من منطقة عفرين إلى محافظة  ةأعلنت والية هاتاي التركية الثلثاء، أن حدودها مع سوري .3

حدود الوالية مع  د  لوالية أن الحكومة التركية ستعافي بيان وجاء  ا.يوًم  15ية مدة إدلب، منطقة أمن

منع إلى في إضافة اوأي نشاط صحمن يوم األربعاء، يمنع فيها التصوير  بتداءامنطقة أمنية  ةسوري

 /14.11.2018 –/سمارت  دون إذن مسبق باستثناء املقيمين في املنطقة.من عبور املركبات 

ريف في في جبل األكراد  النظامالعسكرية بشن هجوم مباغت على مواقع قوات  فصائلض الت بعقام .4

ال ريفي إدلب الجنوبي على القصف الذي ط االلذقية على محوري كتف حسون وتلة بركان، ردً 

                                                             
 األرض السورية، وما يتعلق بها.يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على   3
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.  4
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من قوات  اعنصرً  15خلل العملية أكثر من وقد قتل  والشرقي وأوقع ضحايا بين املدنيين اليوم.

 /16.11.2018 –. /شام ح آخرونر  وج  النظام 

ريف السويداء الشرقي في سيطرت قوات األسد اليوم على مساحات جديدة في منطقة تلول الصفا  .5

ما  لريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات جرت مع عناصر تنظيم الدولة.ا ونقاط تابعة إداريً 

 /17.11.2018 –. /شام من نقاط تنظيم الدولة ساقطة ناريا اجعل عددً 

حتفهم يوم السبت في أحدث موجة من  -معظمهم من النساء واألطفال- اشخصً  40لقي ما ال يقل عن  .6

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

 /18.11.2018 –. /رويترز قرب الحدود مع العراق ةتنظيم الدولة اإلسلمية في سوري

من مقاتلي تلل الصفا في بادية الشام، تطهير منطقة  جرى ثنين إنه قال الجيش السوري يوم اإل .7

على  ةكامل سيطرةأن الجيش بات يسيطر و  .اشهرً أبها  تنظيم الدولة اإلسلمية بعد أن كانوا متحصنين

 /19.11.2018 –/رويترز  .املنطقة

ة، والقوات التركية ومقاتلي الشرقية من جه بين تجمع شهداءفي مدينة عفرين القتال  استمر .8

االشتباكات العنيفة مع عمليات قصف طالت مقار  تترافقو من جهة أخرى، معها الفصائل املقاتلة 

  /19.11.2018 –. /املرصد السوري هداء الشرقيةلتجمع ش

مية داخل قال الجيش العراقي إن العراق شن ضربات جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة اإلسل  .9

  40يوم الثلثاء ودمر مبنيين يضمان  ةسوري
ً

 /20.11.2018 –/رويترز  . وأسلحةمقاتل

 

 5خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

                                                             
ام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ قوات النظام في بادية الش صلحةقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ومل صلحةا ملقضمها تدريجيً  جري ء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة داعش، حيث يباستثنا 3

  أصبحت مجمدة، ونفضل عدم تكرارها.
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   11/2018/ 12آخر تحديث  –املصدر: وكالة ستب  

 

 يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية يتالرسم البياني اآل -

 
 11/2018/ 20تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
 
 لسيطرة في بادية الشام.توزع ا ( أدناه ت

 
   11/2018/ 01آخر تحديث  –املصدر: نورس 

 

 وحلفائه ومناطق سيطرته النظام  في مستوى : املستجدات اسادسا 

 السياس ي توى في املس .1

 ال يوجد

 

 العسكري  في املستوى  .2

 ال يوجد 

 

 املستويات األخرى  في .3

املاض ي، نيسان  /الذي أقر في أبريل 10أدخل الرئيس السوري بشار األسد تعديلت على القانون رقم   .1

حكومة دمشق الحق في تطوير املناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت وأعطى 
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كاملة بعد أن وقد جعل القانون الجديد مدة االعتراض سنة  .موافقة رسمية أو سندات ملكيةن دو من 

من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام  اأصحاب الحقوق مزيًد  ، وأعطى10في القانون  اا واحًد كانت شهرً 

 –رز ويت/ر  .القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية املنصوص عليها في أحكام القانون 

12.11.2018/ 

ة قبلم، إن توجهات الحكومة في املرحلة املقال "أيمن سوسان" مساعد وزير الخارجية في حكومة النظا .2

ا أن الدول التي أسماها بـ "املعادية" لن إعادة اإلعمار للسوريين، مؤكًد  مشروعاتهي إعطاء األولوية في 

 /12.11.2018 –/شام  .تكون لها حصة في ذلك

« الفارابي»و« املصطفى»، بعد جامعات ةفتتاح الجامعة اإليرانية الخامسة في سورييران ال تستعد إ .3

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

 –/شام  .ةوريالحكومية في س« تربية مدرس»اإليراني، منصور غلمي، اعتزام إيران افتتاح فرع لجامعة 

17.11.2018/ 

 

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

 السياس ي في املستوى  .1

، ةستانآأكد "أيمن العاسمي" رئيس اللجنة اإلعلمية واملتحدث الرسمي لوفد املعارضة السورية إلى 

على  وقال إن الجاري. نوفمبر /ين الثانيستانة املقبل في أواخر شهر تشر آحضور وفد املعارضة اجتماعات 

فعله املليشيات اإليرانية ومليشيات النظام من تخريب للتفاق املتعلق بإدلب، ما تتحمل مسؤولية لروس ا

 /20.11.2018 –/شام  إلى أن هذا االجتماع قد يستطيع وقف خروقات النظام وعنجهيته. امشيرً 

 

 العسكري  في املستوى  .2

ة حراس الدين وجماع وهي- التركي حول إدلب -روس ي ة رافضة للتفاق الأعلنت كتائب إسلمي .1

تشكيل غرفة عمليات داعية لبدء معارك ضد قوات النظام  -أنصار اإلسلم و جبهة أنصار الدين

ودعا البيان، الفصائل العسكرية إلى "إشعال الجبهات وعدم . وشمالها ةالسوري وسط سوري

 /17.11.2018 –/سمارت  ."لتفاهمات الدوليةإلى االركون 

                                                             
وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا  )باستثناء داعش(، ارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيا أو عسكريً ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعا -  6

 لها. 
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 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد

 

 
ا
القوات األميركية والقوى الكردية املتحالفة  مستوى في املستجدات  :اثامن

 معها ومناطق سيطرتها

 السياس ي في املستوى  .1

 ال يوجد

 

 كري العس في املستوى  .2

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى  في .3

قرار منع املعلمات  ”قسد”س سوريا الديمقراطية التابع لـألغى مجلس دير الزور املدني التابع ملجل .1

على الرغم من وجود  افرديً  اه قرارً عد  الزور، و  من ارتداء النقاب داخل الصفوف املدرسية في دير

 /12.11.2018 –/شام  عليه.وختمه توقيع مجلس اإلدارة 

ة دولية لحل شكيل محكمركي حول تيأعلنت "اإلدارة الذاتية" الكردية السبت، وجود اقتراح أم .2

من عناصر تنظيم "الدولة اإلسلمية" املحتجزين لدى "قوات سوريا مشكلة األسرى 

ا من تنظيم "الدولة"، ا أجنبيً عنصرً  795أنه يوجد لدى "قسد"  وأوضح الديموقراطية" )قسد(.

  1248امرأة و  584احتجزتهم األخيرة خلل املعارك، معهم 
ً

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

 ومناطق سيطرتها

 السياس ي في املستوى  .1

 ال يوجد

 

 العسكري  في املستوى  .2

املمتدة من منطقة عفرين إلى محافظة إدلب،  ةأعلنت والية هاتاي التركية الثلثاء، أن حدودها مع سوري .1

حدود الوالية مع سوريا منطقة  د  ركية ستعلوالية أن الحكومة التافي بيان ء وجا ا.يوًم  15منطقة أمنية مدة 

من منع عبور املركبات إلى إضافة  ،فيامن يوم غد األربعاء، يمنع فيها التصوير وأي نشاط صح بتداءاأمنية 

 /14.11.2018 –/سمارت  دون إذن مسبق باستثناء املقيمين في املنطقة.

هة، والقوات التركية ومقاتلي الفصائل بين تجمع شهداء الشرقية من جفرين في مدينة عالقتال  استمر .2

االشتباكات العنيفة مع عمليات قصف طالت مقار لتجمع شهداء  تترافقو من جهة أخرى، معها املقاتلة 

  /19.11.2018 –. /املرصد السوري الشرقية

 

 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد

 

 لسياس ي اإلقليمي والدولياملستجدات في الحراك ا :اعاشرا 
ثنين إن روسيا وتركيا وإيران قال خيرت عبد الرحمنوف وزير خارجية قازاخستان يوم اإل  .1

 /نوفمبر 29و 28يومي في في قازاخستان  ةالجولة املقبلة من املحادثات الخاصة بسوري ون عقديس

 /19.11.2018 –/رويترز  .تشرين الثاني

يلقي فيها املبعوث الخاص  ةثنين، جلسة خاصة حول سورياإلس األمن الدولي، اليوم يعقد مجل .2

حول تطورات العملية السياسية وموقف األمم املتحدة من تشكيل  استيفان دي ميستورا بيانً 

ان األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس قال إنه في حال عدم السماح وك اللجنة الدستورية.

تورية، وحل عقدة املجموعة املستقلة الثالثة مع الحكومة ورا بتشكيل اللجنة الدسلديميست
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، فإن األمم املتحدة ستنهي دورها كانون األول  /السورية، وفًقا التفاق سوتش ي بحلول شهر ديسمبر

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

األمم املتحدة قد تتخلى عن جهدها “ألمم املتحدة إلى سورية: إن يفان ديميستورا مبعوث اقال ست .3

ل إلى اتفاق بهذا  جر  دستور جديد لسورية؛ إذا لم ي وغتشكيل لجنة تعمل على صإلى الرامي  التوص 

ت الرامية نحن في األيام األخيرة من املحاوال “ :الشأن، قبل نهاية كانون األول/ ديسمبر املقبل. وأضاف

ن من إرسال الدعوات في األمم املتحدة ما زالت تأمل “وتابع أن ”. جنة دستوريةإلى تشكيل ل
 
أن تتمك

إلى أعضاء اللجنة الدستورية، بحلول منتصف كانون األول/ ديسمبر، وأن تعقد أول اجتماع لهذه 

 /20.11.2018 –جيرون / ”.كانون األول/ ديسمبر 31اللجنة، قبل 

 

اقف ااملستجدات في : حادي عشر  املؤثرة لقوى اإلقليمية والدوليةمو

 وسياساتها

 الوًليات املتحدة األميركية .1

أن في ي دونالد ترامب تأمل ميركيوم األربعاء إن إدارة الرئيس األ  ةي الخاص إلى سوريميركقال املمثل األ  .1

مضيفا  ،شهرأخلل  ةشمال شرق سوريفي ينتهي القتال ضد تنظيم الدولة اإلسلمية في آخر معاقله 

 /15.11.2018 –/رويترز  .للتنظيم املتشدد“ هزيمة دائمة”ية ستبقى لضمان ميركن القوات األ أ

يدعو إسرائيل األمم املتحدة في اعترضت الواليات املتحدة يوم الجمعة أول مرة على مسودة قرار سنوي  .2

 /17.11.2018 –. /رويترز إلغاء سلطتها على هضبة الجوالن املحتلةإلى 

املتحدة يوم الثلثاء إنها فرضت عقوبات على ستة أفراد وثلث كيانات بهدف تفكيك قالت الواليات  .3

شبكة إيرانية روسية قالت إنها توفر املليين من براميل النفط للحكومة السورية وتمول جماعتي 

يون بأن روسيا سهلت تسليم النفط من إيران إلى أميركوأفاد مسؤولون  حماس وحزب هللا املسلحتين.

وبأنه جرى استخدام مجموعة مختلفة من اآلليات في محاولة إلخفاء الشحنات واملدفوعات  ة،يسور 

 /20.11.2018 –/رويترز  املتعلقة بالنفط.

 

 روسيا اًلتحادية .2

ه يجب تضمين األكراد السوريين بشكل أكبر نائب وزير الخارجية الر  عد   .1
 
وسية، ميخائيل بغدانوف، أن

 /12.11.2018 –/شام  وري وذلك إلبعاد التوجهات االنفصالية لديهم.في تحضير مسودة الدستور الس
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التخلص من املواقف السياسية املتحيزة، واإلسراع “قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين: إن على أوروبا  .2

تفادي تدفق موجة جديدة “، وعد  أن هذه الخطوة تأتي في سبيل ”سورية في إعادة اإلعماربمساعدة 

 /16.11.2018 –جيرون /. ”لى أوروبامن الهجرة إ

« التستر على إرهابيين»واتهمت واشنطن بـ ةشنت موسكو حملة انتقادات على الدور األميركي في سوري .3

 /17.11.2018 –شام / .ةواستخدام الفوسفور في قصف شمال شرق سوري

اتخاذ إلى رة بحاجة قال وزير الدفاع الروس ي، سيرغي شويغو، لنظيره التركي الثلثاء إن موسكو وأنق .4

 /20.11.2018 –. /شام قرارات سريعة لدعم منطقة منزوعة السلح في محافظة إدلب السورية

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3

 ال يوجد

 

 الدول العربية .4

 ال يوجد

 

 إيران .5

 ال يوجد 

 

 تركيا .6

طق مختلفة ألف شاحنة مساعدات إلى منا 42قالت منظمة "الهلل األحمر" التركي األحد، إنها أدخلت  .1

وأضاف رئيس الهلل األحمر التركي أنهم سيواصلون دعم نحو ستة مليين  .2011، منذ عام ةمن سوري

سيستمرون في تقديم املساعدات للمنظمات والهيئات اإلغاثية و ، ةونصف املليون نازح داخل سوري

 /11.11.2018 –/سمارت  صال املساعدات للسوريين.يالدولية التي تعمل على إ
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 سرائيلإ .7

ا أن روسيا "، موضًح ةمين نتنياهو إن بلده تواصل "العمل داخل سوريبنيا إسرائيل،قال رئيس وزراء  .1

 –/شام  .ةغير قادرة "بمفردها"، على دفع القوات اإليرانية واملؤيدة لها، على الخروج من سوري

19.11.2018/ 

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة .8

  ةد املسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريدأ منظمة حظر األسلحة الكيماوية بتحديتب .1
ً
ا من انطلق

ا يتألف ا فريًق ستعين قريبً  املنظمة وقال مدير املنظمة فرناندو أرياس، إن .فبراير املقبل /شهر شباط

 –. /رويترز ةمن عشرة خبراء للبدء بتحديد املسؤولين عن استخدام الغازات السامة في سوري

14.11.2018/ 

 باألسلحة الحارقة اا جديًد هجوًم  30 تنفيذ أدلة على هناك إن لهاهيومن رايتس ووتش" في تقرير قالت " .2

 /14.11.2018 –/شام  .ةفي سوريمن قوات األسد والقوات الروسية 

ا يزالون مين إن آالف السوري ،يوم الخميس ،قال منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يان إيجلند .3

الهدوء من رغم على الموطنهم إلى ارك أو يواجهون خيارات صعبة بشأن العودة محاصرين بسبب املع

الشهرين األخيرين كانا األهدأ في خمس "ن وأضاف أ النسبي الذي يسود شمال غرب البلد منذ شهرين.

دلب وال يعلم ا يزال القصف يقع على طول محيط إمسنوات في ظل عدم شن ضربات جوية لكن 

كثير من وهناك  ،راوح عددهم بين مليونين وثلثة مليين إن كان الهدوء سيصمداملدنيون الذين يت

فاوضات مع الجماعات تاملؤشرات على أن أشياء سيئة ستحدث ما لم تتحقق انفراجات أخرى في ال

 /15.11.2018 –رويترز / “.املسلحة املتعددة في الداخل

 معوقاتدون من ماح بالوصول اآلمن واملستدام اإلثنين، "جميع األطراف إلى السدعت األمم املتحدة،  .4

، بما يتماش ى مع التزاماتها بموجب القانون اإلنساني ةشمال شرق سوريجميعهم في إلى املحتاجين 

 /19.11.2018 –/شام  ."الدولي

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية ثاني 
إن الجيش جاء فيه ، "ة"التدخل الروس ي في سوريا بعنوان تقريرً ناشونال انترست"، "مركز شر ن .أ

 .، لفرصة تدريبة هائلة لتعويض القصور العسكري الذي كان يعانيهةالروس ي حول الحرب في سوري
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الروسية قوى سلح الجو ثلثي  ىن حوالإ ، حيثساحة اختبار للجيش الروس ي ةسوري فقد وفرت

ف تدريب ضباط األركان والجنود على الحرب الحديثة ، بهدةسوريالحرب في ة في تناوبت للمشارك

وهذا ما  .بما في ذلك العمل على أفكار جديدة لتطبيقها في النزاعات التي يمكن أن تنشأ في املستقبل

. حيث ال يمكنه القيام بتطبيق حقيقي للتكنولوجيا في سوريةالبقاء  يرغب فيالجيش الروس ي جعل 

. /أورينت نت لوجيا التي تمتلكها الواليات املتحدة في أي مكان آخرة به ومقارنتها مع التكنو الخاص

– 12.11.2018/ 

 " املجزرة السورية وهذا اإلعالم العاملي" عنوانب .ب
ً

في العربي الجديد قالت  كتبت ميسون شقير مقاال

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

 سنوات، وكيف كان لهذا اإلعلم الدور األكبر في استمرار املذبحة.

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

ى محور ثقافة "اإلسلموفوبيا"، ي، علما يمثله من أحزاب يمينية محافظة، ومن رجاالت دين مسيح

تصعيد حالة الرعب العاملية من اإلسلميين . فالوحيدة إلى الفاجعة السورية النظر وجعله زاوية

مة، للستمرار  دين، أو من خلل هذه الثقافة التي صنعتها الدول املتقد  تجارة سلحها، في املتشد 

كله عدو جديد بعد انتهاء العدو الشيوعي، هذا يجاد وللستمرار في الهيمنة على مصادر النفط، وإل 

 "جعل اليمين العاملي ييهئ اإلعلم لدعم بشار األسد ووحشيته، ألنه يقض ي على "اإلرهاب".

ثلث  ،وبعد مليون قتيل وعشرة مليين نازح ،اأخيرً تصدرت املجزرة السورية تشير الكاتبة إلى أن 

والقناة الفرنسية  ،تلفين، صحيفة التايمز البريطانيةفي بلدين أوروبيين مخ ،ةمهم ةإعلمي وسائل

ما فعله اليمين ع ا، والقناة الفرنسية فرانس إنتر. فالتايمز البريطانية قدمت اعتذارً فرانس إنفو

ن املدافعين عن األسد: قساوسة بريطانيون وبرملانيون كانت لديهم أذكرت "فاألوروبي في سورية، 

مون الدعم غير املتوقع  خلقية عن الصراع فيمضللة عن املسؤولية األ أفكار  سورية، وكانوا يقد 

الهجوم الذي "الصحيفة أن اعترفت و .. ة، بناء على هذه األفكار"د  لنظام بشار األسد طوال هذه امل

 يشنه بشار األسد على الشعب السوري مستمر مدة تزيد على الحرب العاملية الثانية بعام، وإن

ا؛ فالحرب تتطلب جانبين متكافئين، بينما بأنه "حرب أهلية" ليس دقيًق  وصف ما يجري في سورية

 ."اا أسيرً دكتاتور بجيٍش كامل مسلح يحارب شعبً  سورية في

عن سجن  عن مشروع منظمة العفو الدولية امصوًر  االفرنسية فقد عرضت تقريرً  فرانس أنفوأما  .ج

وضع مجسم ثلثي األبعاد، ، "قيقاتبعد عام ونصف العام من الدراسة والتح جرى صيدنايا، حيث 

، فصار في وسع العالم رؤية ما يخفيه النظام السوري الرهيب السجنهذا وصور تخيلية لداخل 

 ." خلف تلك الجدران التي لم يطأ أرضها صحافي واحد.
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السجون السورية بعنوان "داخل  ا عنا ثانيً تقريرً ، فنشرت قناة "فرانس إنتر"، الفرنسيةأما  .د

داخل هذه األماكن  جري حجم الفظاعات اإلنسانية التي ت إبراز حاولت فيهالسوري"، الجحيم 

 /18.11.2018 –/العربي الجديد  املعزولة.

 

نشرت صحيفة  "ا يشاهدون بسعادةأميركحرب جديدة في الشرق األوسط... وقادة "عنوان ب

 اإل 
ً

شاء دولة مصغرة كردية لن تسمحا بإن ةإن تركيا وسوريجاء فيه  ندبندت البريطانية مقاال

 .بالقرب منهما

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

نية التحالف تأسيس قوة أمن جديدة كردية على الحدود التركية السورية، لحراسة الدولة، عن 

يدرك أن ذلك الجيب الكردي  ال الكولونيلأن . ويرى الكاتب "الحدود على طول وادي نهر الفرات

. ألن ."كثر شراسة من أي وقت مض ىة التي ستكون "أالجديد يفتح بابا ملواصلة الحرب في سوري

أمام منح "جيب كردي" لقوات كردية على الحدود السورية  الن يتسامحا مطلًق سورية وتركيا 

 .التركية

ا، وأنها ستخون األكراد أو أميرك يمكن االعتماد على األكراد من أنه ال في نهاية مقاله يحذر الكاتب

 
ً

ما  خيانتهم، والقوة الجديدة ستظل موجودة، تجري "األكراد س :"القوة األمنية" الجديدة، قائل

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

 /18.11.2018 –/مركز الشرق العربي  "الحهاضرين بمصما ترى أنهم أصبحوا مدعنواألتراك، 

 

 ي فيميركأمام التواجد األ عوائق تقف  سبعة "بعنوان  اتقريرً  جيروزاليم بوستشرت صحيفة ن .ه

 ة،ن إدارة )ترامب( تحاول إرضاء كثير من الجهات الفاعلة في شرق سوريجاء فيه أ ة"شرق سوري

د و . فقد توسع الهدف املعلن للوجوقت واحد فيعدة وفي الوقت نفسه تسعى لتحقيق أهداف 

إيران على الخروج من "تنظيم داعش" محاولة إجبار العسكري األميركي، وأصبح إضافة إلى محاربة 

السبب الرئيس لتعدد األهداف هو اختلف األهداف بين املؤسسات  وترى الصحيفة.. البلد

إلرضاء تركيا يمة داعش، تسعى وزارة الخارجية لهز ية ميركوزارة الدفاع األ  األميركية، فبينما تسعى

 .ةراج إيران من سوريمن خلل وضع خطط تهدف إلى طمأنتها، بينما يركز البيت األبيض على إخ

 ة، هي: تواجه الواليات املتحدة في شرق سوري معوقاتهنالك سبعة حسب التقرير، ب
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هذه املليشيات ففي محاربة "داعش" شراكة الواليات املتحدة مع "وحدات حماية الشعب" الكردية،  .1

بكل -رية الخيالية التي الفوائد التي ستعود عليها نتيجة لقتالها التنظيم، ما يغذي رغباتها اليساتنتظر 

 .ال تنصب في مصلحة الواليات املتحدة -تأكيد

العمال  العلقة املعقدة مع تركيا التي سببها اإلشكالية حول ارتباط "وحدات حماية الشعب" بـ "حزب .2

 . على حليف تاريخي للواليات املتحدة االكردستاني" األمر الذي سينعكس سلبً 

من التحالف مع "قسد" إلى تعميق العلقات مع القبائل العربية السنية، لفرض االستقرار في  االنزياح .3

 الرقة. 

 . ةا من سوريإيران وحلفائه ةلااستخدام نفوذها في الشرق السوري إلز في الواليات املتحدة  رغبة .4

ملليشيات الكردية إخراج افي في منبج وتل أبيض. حيث ترغب أنقرة مع أنقرة حول طبيعة الحل الخلف  .5

 .من هناك بينما تركز الواليات املتحدة على إجراء دوريات عسكرية مشتركة مع تركيا

كيا على "وحدات تحقيق التوازن بين الحرب ضد "داعش" وتركيا. والسبب أنه في كل مرة تضغط فيها تر  .6

 /19.11.2018 –/أورينت نت  .حماية الشعب" تعلن "قسد" وقف عملياتها ضد التنظيم

 

عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  ثالث 

 والعسكرية
ط الضوء خلل الثلث الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر،    

 
ل للنظر، على قضية  ةوالفت ةواضح صورةبس 

قدت في ة ناللج ناط بها مهمة وضع دستور جديد لسورية، وقد ع 
 
ة تركية  19الدستورية التي ست وسية ر  -منه قم 

عة، استمرت في مكان هدفها األساس بحث ملف اللجنة الدستورية، وبعيًدا  شج 
 
ن التصريحات الدبلوماسية امل

حول مفهوم هذه اللجنة وتبعتها  ،غانغلب الخلفات الجوهرية بين الرئيسين فلديمير بوتين ورجب طيب أردو األ 

 ومرجعيتها.

 جيمس جيفري،إلى سورية الخاص األميركي مه املمثل د  في قاإيجاز صحأتت هذه املباحثات بعد أيام من 

ما يتعلق بالحل السياس ي في سورية هو "تشكيل  لواليات املتحدة فيإلى ابالنسبة إلى أن الخطوة األولى فيه أشار 

خطوة وقال إن هذه الخطوة "، "لشروع في العمل على الدستور السوريمهمتها ااألمم املتحدة، لجنة تحت رعاية 

الذي دعمته روسيا وفرنسا وأوضح أن هدف الواليات املتحدة  "،حاسمة نحو إعادة تنشيط العملية السياسية

قدت في وأملانيا وتركيا،  هو "تشكيل ، املاض ي أكتوبر تشرين األول/ 27إسطنبول في خلل القمة الرباعية التي ع 

اسب روسيا على التزامها بعقد اللجنة الدستورية حسن  " ، مضيًفا"هذه اللجنة الدستورية بحلول نهاية العام

 ."بحلول ذلك الوقت، ونتوقع أن تستخدم نفوذها لجلب نظام دمشق إلى الطاولة
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السوريون، يقودها  ة،عة فيها في سوريعملية سياسية ال رجأوضح جيفري أيًضا إصرار الواليات املتحدة على 

، من كامل األراض ي السوريةة إيران كافة القوات الخاضعة لقيادمغادرة مع ضمان وتيسرها األمم املتحدة، 

قبل حصول تغيير جذري في النظام بحق تنظيم الدولة اإلسلمية ال يمكن تحقيق الهزيمة الدائمة وشدد على أنه 

 ة.ر إيران في سوريوتغيير جذري في دو  ،السوري

 زمنًيا ألول خطوة تتعلق باللجنة الميركوضع األ 
ً

بمن فيهم -دستورية، وقالوا إن على الجميع يون جدوال

حددوا املرجعية األممية مرجعية وحيدة لهذه اللجنة، و أن يلتزم بهذا الجدول الزمني ألول خطوة،  -روسيا

 ستانة أو سوتش ي، لن تكون مقبولة.آهذا املوضوع، سواء لشك أن رجعية روسية باوأوضحوا للروس بما ال يقبل 

في التوصل إلى توافق  التقنيينبلديهما بعد فشل وفَدي ئيسين التركي والروس ي، أيًضا هذه القمة بين الر تأتي 

الخاصة في سورية، وفشل املبعوث األممي إلى سورية ستيفان ديمستورا في حول تشكيل اللجنة الدستورية 

من اختيار م السوري بتمرير اللجنة وفق الرؤية األممية، وتأكيده أن اللجنة يجب أن تكون إقناع النظا

 السوريين مع احتفاظ النظام السوري بثلثي عدد أعضائها.

ة السورية واقعًيا هي مطلب روس ي، فروسيا طلبت من النظام السوري عدم التجاوب مع ديمستورا  ج  الح 

ستانة آن: األول أنها تريد لجنة وفق مفهومها، أي وفق مخرجات اجتماعات وتعطيل اللجنة الدستورية، لسببي

وضع دستور توافقي، يوافق إلى ي وغربي، وهي املخرجات التي تدعو أميركن ال يحظيان بأي تأييد ياللذ وسوتش ي

 املتحدة، النظام، وال يشترط تغيير النظام السياس ي وال رأسه، وهو ما لم تقتنع به الواليات لئموي  الروس 

وترفض مناقشته مقابل إصرار على لجنة برعاية وتحت إشراف أممي، والسبب الثاني هو الخلف املستمر حول 

نسب توزيع أعضاء هذه اللجنة، بين النظام واملعارضة، فروسيا والنظام يريدان أن يكون للنظام ثلثي عدد 

نة ماعات مدناألعضاء، على أن يتقاسم الثلث األخير املعارضة السورية وج ية اختارها املبعوث األممي، لي 

من عدد أعضاء  في املئة15ورمادية، ما يعني أن املعارضة السورية لن تحصل في أحسن األحوال على أكثر من 

من عدد األعضاء، عندها من السهولة  في املئة 85هذه اللجنة، فيما سيكون للنظام وأصدقائه واملحسوبين عليه 

ع نوع ا
 
 هؤالء لسورية املستقبل. هذي سينتجلدستور البمكان توق

تهم أمام املجتمع الدوليتغيير إلى بحاجة هم ، و نسبًياموقف صعب أن الروس في في الشك  ثبت حسن ني  ، ي 

بد من التعاطي مع امللف السوري  وصار ال ألميركيين،إلى ايراني بالنسبة من امللف اإل  اسوري جزءً وصار امللف ال

ية  أكبر. من روسيا بجد 

م روسيا بعض التنازالت الطفيفة في هذا امللف، لكن من غير املتوقع أن تمس  جوهره،  من قد 
 
املتوقع أن ت

 ألن يميل الحل نحو جنيف، أو نحو رعاية أممية، وهي تعرف مسبًقا 
ً

ن الواليات املتحدة لن أولن تدع مجاال

يطرتها على ما تدعوه بـ "سورية س لتكريس تقبل به، لكن موسكو ستسعى عبر تلعبها بامللف لكسب الوقت

 املفيدة".
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، وتغض الطرف عن العدالة كلها تحاول روسيا حصر مشكلة السوريين بالدستور، وتتناس ى امللفات األخرى 

االنتقالية، والتغيير السياس ي الجذري، ومصير أجهزة األمن، وهي تحاول فرض اللجنة الدستورية بأي شكل، 

ائها، وال ماذا ستفعل، وال ما هي صلحياتها، وال كيف ستكون آليات عملها، ي نسب أعضدون أن توضح ما همن 

وتبقى جزًءا صغيًرا من املعركة الكبرى ها، ومن املتوقع أن تطول معركة الدستور مخرجاتوال ضمانات فرض 

 الدولية على سورية.
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