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ا

  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
غلبيتهم أاض ي السورية بسبب الحرب، أكتوبر( على األر  /1سقطوا هذا الشهر )تشرين اشخص   1038

  155( والباقي من املدنيين )ةفي املئ 85العظمى من املدنيين )
 

( من في املئة 23ء يقسمون بين أطفال )وهؤال(، قتيل

 ( من املدنيين.في املئة 8املدنيين، ونساء )

رجال( هي في أخفض ، نساء ،لإذا استثنينا املقاتلين، فإن أعداد القتلى من املدنيين بفئاتهم الثلث )أطفا

  13إلطلق )سنوات، أما عدد القتلى من النساء فهو األخفض على احاالتها هذا العام، بل منذ 
 

 فقط(. قتيل

تدور معارك طاحنة بين قوات سوريا  إذمن إجمالي القتلى سقطوا في محافظة دير الزور وحدها،  في املئة 77

ها إدلب لدولي من جانب، ومقاتلي تنظيم الدولة من جانب آخر، تليالديمقراطية، مدعومة بقوات التحالف ا

  75وحلب بحصيلة مقدارها 
 

 ".اورسوم بيانية توضيحية كثيرة في الجزء "ثاني   وثمة تفاصيل  لكل منهما.قتيل

نبقى في موضوع القتلى ونشير إلى األخبار املتواترة من الرقة حول املقابر الجماعية املكتشفة، والجثث 

 جثة. 1500 ىُيقدر أنها تضم حوال ملستخرجة منها، آخرها مقبرة ضخمة في منطقة البانوراما،ا

ر الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، ومنها أن عدد القتلى املدنيين الدين تي وردت في تقاريوهناك األرقام ال

  222114بلغ  2011 مارس /سقطوا منذ آذار
 

 14024منهم. ومنها أن  ملئةفي ا 90، يتحمل النظام مسؤولية قتيل

 األسد. استخباراتمنهم قتلوا في أقبية  في املئة 99قتلوا تحت التعذيب،  اشخص  

، الناجمة عن منع وصول األف   50في ملف النزوح نلفت إلى استمرار مأساة نازحي مخيم الركبان الـ 

من األمراض والوفيات بسبب  اد  املساعدات إليهم من قوات النظام، وها هي تدخل شهرها الثاني مخلفة مزي

 بية.نقص الغذاء والخدمات الط

ولة اإلسلمية يدور في إدلب، إضافة إلى معارك طرد تنظيم الداألبرز في املشهد امليداني لهذا الشهر هو ما 

قرت في قمة سوتش ي بين الرئيسين أردوغ
ُ
ان من الجيوب التي ما زال يسيطر عليها. ففي إدلب تستمر الهدنة التي أ

 كم تفصل بين 20و 15لية من السلح الثقيل بعرض بين وبوتين التي اتفق فيها الزعيمان على إقامة منطقة خا

تنفيذ االتفاق وسحب السلح الثقيل مع بقاء  جرى قد مقاتلي املعارضة املسلحة وقوات النظام وحلفائه، و 

في تنفيذ االتفاق، ما يبعد شبح الحرب  املقاتلين في مواقعهم، ويتحدث الطرفان، التركي والروس ي عن نجاح

 نت تتربص باملنطقة. املخيفة التي كا

ند الضفاف الشرقية لنهر الفرات في دير ن آخر معاقله، فتتواصل بشدة عأما معارك طرد تنظيم الدولة م

ة ا السيار ، ويتمكن شن هجمات مضادة مؤثرة، مستخدم  هالزور، ويستميت التنظيم في املحافظة على مناطق

 . ةخاص صورةبة املفخخ

                                                             
 .التقرير يغطيها التي الزمنية املرحلةملدة يقصد با1
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زلته العملية السياسية التي يبدو أن
ُ
بدورها بسبب تراجع  إلى لجنة دستورية وعملية دستورية، تتعثر اخت

مستورا أن الدستور شأن سيادي بحت يقرره  أبلغ وليد املعلم دي إذسابقة على اللجنة، النظام عن موافقته ال

وأملانيا نبول بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا طسإالتي حصلت في  الشعب السوري بنفسه. لكن القمة الرباعية

 لعام.أكدت تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية ا

  من ناحية أخرى قدم دي
 
 ةلألمين العام لألمم املتحدة إلى سوري اخاص   امستورا استقالته من عمله مبعوث

د وقع االختيار على النرويجي جير بيدرسن ر، وقنوفمبتشرين الثاني/ نهاية في على أن تصبح سارية املفعول 

 لخلفته.  

ا، والذي اعية لزعماء كل من تركيا وروسيا وفرنسا وأملانينختم نظرتنا هذه بتلخيص مكثف لببيان القمة الرب

 ،تهاووحد هاواستقللأراض ي سورية بسيادة أكتوبر. فقد أكد البيان التمسك  /1تشرين 27إسطنبول في عقد في 

بمبادئ ميثاق األمم املتحدة في جهد تسوية األزمة السورية مع رفض األجندات االنفصالية التي تهدد  لتزامواال

عم الحل السياس ي لألزمة وتعهد "العمل لتهيئة ود .واألمن القومي للدول املجاورةووحدتها  ةادة سوريسي

قف إطلق كد رغبته في تحقيق و أو  .ةسوريالتي تشجع على حل سياس ي يحقق السلم واالستقرار" في  وضاعاأل 

على تنظيمي "داعش" و"جبهة ومواصلة العمل املشترك ضد اإلرهاب حتى القضاء التام  ةنار شامل في سوري

بهدف  2018الدستور السوري الجديد قبل نهاية عام  وغصتشكيل لجنة . اتفق املؤتمرون على ضرورة النصرة"

جميعهم؛ تخابات حرة ونزيهة برعاية أممية يشارك فيها السوريون ة النألرضيتحقيق اإلصلح الدستوري وتهيئة ا

 .ر الشفافية والشرعيةبمن فيهم املغتربون، وتلبي أعلى معايي
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 الضحاياا: ثانيا 

 2بيانات عن الضحايا  

أكتوبر وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب  /1( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر تشرين1الجدول رقم )

 ؛املحافظة

 
 (1رقم ) ول جد

 

 حسب الفئة: بوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم 

 
 

                                                             
  :البيانات على ملحظات2

 يكون  لذلك( . الضحايا عن أخبار) فقرة في إيرادها أو إهمالها ويجري الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل،  إهمال يجري  -

ا لدينا املسجل لعددا  .أقل من العدد الحقيقي غالب 

ا يعني وهذا الرجال، من جميعهم القتلى نعد  ي الفئات، عند ورود أعداد من دون تفصيل ف -  .في أعداد القتلى املسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعداد املسجلين من باقي الفئات اوهمي   ارتفاع 

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

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

الفئة

ق
ش

م
د

ف 
ري

ق
ش

م
د

عا
ر
د

ء
دا
وي

س
ال

رة
ط
ني
لق
ا

ص
م
ح

اة
م
ح

ب
حل

ب
دل

أ

س
و
ط
ر
ط

ة
قي
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ة
فئ
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ج 

م

%

%067000225445000711288385مقاتل

%001000097003150353طفل

%00010010300080131امرأة

%0010005122000563110710رجل مدني

%0021006213000886115515مج القتلى المدنيين

%06721028757500879731038100مج القتلى حسب المحافظة

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

ضحايا شهر تشرين1 / أكتوبر - حسب الفئة
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 وبحسب وسيلة القتل بحسب أكتوبر وتوزعهم /1تشرين ضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

  ؛املحافظة

 
 (2رقم ) جدول 

 

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

%042000003631000477058656اشتباكات ومعارك عادية

%0250000000000297032231قصف جوي

%001002114900861424مفخخات وألغام

%001100012000150202تعذيب وإعدامات

%0000002192500022505اغتيال وقنص

%00000055800000182أخرى

%06721028757500879731038100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%06721028757500879731038100إجمالي الضحايا

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

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر تشرين1 / أكتوبر - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 حسب املحافظات:بأما الرسمان البيانيان اآلتيان فيوضحان أعداد القتلى ونسبهم 
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  ؛حسب العددبحسب املحافظة، مرتبة بأكتوبر  /1أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا تشرين

 
 

 بيانات مقارنة 

أكتوبر، موزعين على أساس  /1غاية تشرينل 2018( يعطي فكرة عن كامل ضحايا العام 3رقم )ي تاآلالجدول 

 واألشهرالفئات 

 
 (03جدول رقم )

  

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%133010621627849910751985631748883977664مقاتل

%23%16634028110048928471243512418طفل

%15%123229162763146624718138075امرأة

%62%36383693224614923028517287107340722رجل مدني

%100%6521405137542222836843129012915500545536مج المدنين

%198224673002127111381119141692187710380015231100مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية تشرين1/ أكتوبر - موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 (03يلية اآلتية توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )صوالرسوم البيانية التف
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موزعين  –أكتوبر  /1لغاية تشرين – 2018م فكرة تفصيلية عن ضحايا العام د( أدناه يق04الجدول رقم )

 ؛حسب األشهربقتل و يلة الحسب وسب

 
 (04جدول رقم )

  

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%117010251360636591526756320465586743549اشتباكات وقصف أرضي

%66713291560434385425484294301322620141قصف جوي

%9671468278728811829427225مفخخات وألغام

%2015111010253314137203222تعذيب وإعدامات

%221919444958494029503792اغتيال وقنص

%786525136816181121أخرى

%00060000000600كيماوي

%198224673002127111381119141692187710380015231100مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية تشرين1 / أكتوبر )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 أعله 04قم ول ر الجدتوضح ما ورد في ية تاآلوالرسوم البيانية 
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حسب املحافظات بموزعين  –أكتوبر  /1لغاية تشرين 2018( يبين توزع ضحايا العام 05رقم )ي تاآلالجدول 

 حسب األشهر:بو 

 
 (05جدول رقم )

 

 ؛أعله 05توضح بيانات الجول رقم ية تاآلوالرسوم البيانية 

 
 

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%3049156268359260308736دمشق

%35010041396187783613012467334524ريف دمشق

%4060116720158495138229937درعا

%200015732246114303السويداء

%161116318100470القنيطرة

%19306110922961823032حمص

%1012720345922692883142حماة

%29456470257325140914475195014حلب

%481260237125123145921367475174812أدلب

%000000003030طرطوس

%0015071530020690الالذقية

%166324116118580الرقة

%648457442412328533376316578797488734دير الزور

%043829901352932111الحسكة

%1982246730021271113811191416921877103815231107مجموع

توزع ضحايا العام 2018 لغاية تشرين1/ أكتوبر )حسب المحافظات وحسب األشهر(
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 أخبار عن الضحايا  

ا، منذ بداية العمليات  112، أن عدد قتلى جيشها في سورية وصل إلى ألحدأعلنت روسيا، ا .أ عسكري 

 /01.10.2018 –. /جيرون 2015العسكرية الروسية في سورية عام 

يات انتشال مئات الجثث من أكبر مقبرة أعلن )مجلس الرقة املدني(، أمس الثلثاء، أنه بدأ عمل .ب

ف املنطقة من األلغام. ا، في مدنية الرقة، بعد تنظياكتشافها في منطقة البانورام جرى جماعية، 

 1500لى إ 1000أن يكون عدد الجثث ما بين “وأكد ياسر الخميس )قائد فريق االستجابة( أنه يتوقع 

كتشفمقبرة جماعية  جثة موجودة في مقبرة البانوراما، وستكون أكبر
ُ
، بعد طرد تنظيم )داعش( ت

 /03.10.2018 –جيرون /”. من املدينة

تلوا في سورية منذ آذار ا" مدني  222114قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها إن " .ج
ُ
 /ق

 –منهم. /شام  في املئة  89ل النظام السوري أكثر من ، قت2018 سبتمبر /حتى أيلول  2011 مارس

 :تيالرسم اآل انظر /07.10.2018
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  .د
 

تحت  ا" شخص  14024دث عن مقتل "حتي ءقدمت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، إحصا .ه

، يتحمل النظام السوري 2018 سبتمبر /حتى أيلول  2011 مارس /التعذيب في سورية، منذ آذار

 ./09.10.2018 –منها. /شام  ةفي املئ 99مسؤولية 

فلسطينيي سورية، أن عدد الضحايا من  في مجموعة العمل من أجل كشف فريق الرصد والتوثيق .و

 –الجئ. /شام  1400في سورية وصل إلى ث حوادالك الذين قضوا منذ بداية أبناء مخيم اليرمو 

10.10.2018/. 

ا من تنظيم الدولة اإلسلمية وأسرت ر  عنص 651قالت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( إنها قتلت  .ز

 ا فقط من قواتها، وذلك خلل شهر من املعارك في محافظة ديرعنصر   37ت ستة، في حين خسر 

 ./11.10.2018 –مارت الزور. /س

 - 250اكتشف مجلس الرقة املدني مقبرة جماعية لعناصر من قوات النظام السوري تضم ما بين  .ح

 ./11.10.2018 –سمارت جثة غرب محافظة الرقة. / 300

طفل بهجمات لتنظيم الدولة  15ا بينهم مدني   154سان مقتل وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلن .ط

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

 26اغتيالهم في أرياف إدلب وحلب وحماة، منذ  جرى على األقل، عدد من  اشخص   360ارتفع إلى  .ي

فلتان األمني املستمر في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام نيسان/ أبريل وحتى اليوم. وذلك بسبب ال

 ./18.10.2018 –ري والفصائل. /املرصد السو 
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( 3894قال فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، إنه وثق مقتل ) .ك

 من اللجئين الفلسطينيين السوريين خلل سبع سنوات من الحراك الشعبي في سورية، اشخص  

 ./20.10.2018 –( الجئة. /شام 478بينهم )

تسعة أشهر في جثة خلل  2620لـمجلس الرقة املدني  انتشل فريق االستجابة األولية التابع .ل

 /كانون الثاني 8انتشلت بين يوم  إن الجثث ،وقال مسؤول الفريق ياسر الخميس محافظة الرقة.

 2010، ة الهوية سلمت إلى ذويهاجثة معروف 501، 2018 أكتوبر /تشرين األول  16ويوم  2018 يناير

ن الجثث استخرجت من إ ضاف. وأجثة 509ث العسكريين بينما بلغ عدد جث. مجهولة الهويةجثة 

 –/سمارت  بر جماعية أخرى.ما يجري البحث عن مقا ست انتهى العمل بها، في ،تسع مقابر

21.10.2018/. 

ريف في في قرية الرفة جديدة مجزرة ، 2018توبر أك /1تشرين 26في  قوات النظام السوريارتكبت  .م

 /27.10.2018 –كة السورية أطفال وسيدتان. /الشب 3هم أودت بحياة ستة مدنيين بينإدلب، 

في بلدة السوسة جديدة مجزرة ، 2018أكتوبر  /1تشرين 27في  التحالف الدولي ارتكبت طائرات .ن

خمسة مدنيين، بينهم طفلن وسيدة. حيتها وراح ض، الشرقي ريف دير الزورفي التابعة للبوكمال 

 ./29.10.2018 –الشبكة السورية لحقوق اإلنسان /

قضوا بسبب قتالهم إلى  افلسطيني   713، أن ةأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوري .س

أثناء قتالهم في صفوف جيش في قضوا  االجئ   261هة إلى أن بجانب قوات النظام السوري، من

من اللجئين الفلسطينيين على االلتحاق به  اعام   18سطيني الذي يجبر كل من أتم التحرير الفل

 ./31.10.2018 –/شام  .ألداء الخدمة اإللزامية

 

 
ا
 ي التغييب القسر : اثالث

 أخبار عن التغييب القسري  .1

ا منذ بداية الحملة العسكرية األخيرة لـقوات سوريا مدني   50اعتقل تنظيم الدولة اإلسلمية  .أ

بتهم تهريب  بتهم التعامل مع قسد أو. مقراطية )قسد( على قرية الباغوز شرق مدينة دير الزورالدي

 ./04.10.2018 –. /سمارت مسمى سبايا نعليهنساء يطلق 

من بلدة مديرا الواقعة في غوطة دمشق الشرقية،  اشخص   45النظام السوري  استخباراتاعتقلت  .ب

ع أمنية تابعة و ل، وجرى اقتياد املعتقلين إلى فر بوع كاممدى أس جرت فيبعد حملت مداهمة يومية 

 ./17.10.2018 –ي للنظام. /املرصد السور 



 2018 أكتوبر  /ين األول تشر هر ش د عنتقرير املرص مرصد حرمون 

 

 

 
20 

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

رهينة في جزء من سورية خاضع لسيطرة قوات تدعمها واشنطن وأعدموا  700يحتجزون نحو 

 ./18.10.2018 –وعدوا بقتل املزيد. /رويترز بعضهم وت

الجيب أة على األقل، في امر  90عائلة من ضمنهم  130يحتجز ا يزال تنظيم الدولة اإلسلمية، م .د

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

 ./18.10.2018 –الفرات. /املرصد السوري 

هي ن وأربعة أطفال، و افي السويداء، هم سيدتولدولة اإلسلمية عن ستة من مخطنظيم اأفرج ت .ه

 و مخط 27اإلفراج عنها من أصل  جري يالتي الدفعة األولى 
 
  18فة، هم و ومخط اف

 
نساء،  9و طفل

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

أطفال أفرج عنهم النظام السوري بموجب اتفاق مع  8و مرأةا 17حماة، في وصل إلى قلعة املضيق  .و

 –السويداء. /سمارت فات من محافظة و ابل إطلق األخير سراح مخطتنظيم الدولة اإلسلمية مق

20.10.2018/. 

من عناصر تنظيم الدولة اإلسلمية  102أفرجت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( الثلثاء، عن  .ز

ة مد  فراج عن العناصر جاء بعد انتهاء حسب قسد فإن اإل ب. و سكةن في مدينة الحو بينهم عراقي

 –/سمارت  الشعب السوري....(، وعدم تورطهم بدماء لغت نحو عامين، )محكوميتهم التي ب

23.10.2018/. 

، في مخيمات عرسال شمال شرق لبنان اا سوري  الجئ   150االثنين، نحو  ،اعتقل الجيش اللبناني .ح

 ./29.10.2018 –/سمارت  ها أحد األشخاص.ة صوتية ألقاانفجار قنبل بسببوذلك 

العاصمة في ي ركن الدين الكائن في ح اعائلة كاملة من منزله السوريالنظام  استخباراتاعتقلت  .ط

 –. /املرصد السوري وذلك بتهم مختلفة ،درعافي ريف  اشخص   27اعتقلت نحو و دمشق، 

30.10.2018/. 

 

  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  .1

النازحون سيضطر  إذاملواد الغذائية واملؤن بعد أسبوع،  دحذرت إدارة مخيم الركبان الثلثاء من نفا .أ

لتأمين املواد األساسية لهم،  نداء استغاثة وكانت إدارة مخيم الركبان وجهتالحمير. أكل لحم إلى بعدها 

 ./09.10.2018 –. /سمارت خيماملوصول املواد الغذائية إلى  السوري ى منع النظامبعد مرور أسبوع عل



 2018 أكتوبر  /ين األول تشر هر ش د عنتقرير املرص مرصد حرمون 

 

 

 
21 

ونازحون يوم الخميس إن السبل تقطعت بآالف السوريين على الحدود األردنية مع  ةقال عمال إغاث .ب

بعد أن قطع الجيش السوري الطرق املؤدية إلى املخيم  أن ينفد،ويوشك ما لديهم من غذاء  ،سورية

 ./11.10.2018 –قف األردن تسليم املساعدات /رويترز أو و  ،الذي يقيمون فيه

إلى بيوتهم في أحياء  ش إن النظام السوري يمنع النازحين من العودةتقالت منظمة هيومن رايتس وو  .ج

 ./17.10.2018 –بالعاصمة السورية دمشق وبلدات في ريف دمشق. /سمارت 

ود السورية األردنية العراقية، مع استمرار تتواصل معاناة آالف املدنيين في مخيم الركبان على الحد .د

ملخيم من حواجز النظام وروسيا التي مض ى على توقفها إلى ا ةقوافل الغذائية والتموينيمنع وصول ال

. /شام وفاة عدد من املدنيين بسبب نقص الغذاء وضعف الرعاية الصحية ، ما أدى إلىأكثر من شهر

– 28.10.2018/. 

 

 جالياتأخبار عن اللجوء وال .2
أكثر املخيم يضم و  ،رفاوالية أو في قررت السلطات التركية إخلء مخيم سليمان شاه للجئين السوريين  .أ

منه، وستقوم  26ستمر حتى او  ،أكتوبر /ألف الجئ. وقد بدأ التنفيذ مع بداية شهر تشرين األول  30من 

روج خارج والية أورفا ريد الخوستعطي ملن ي السلطات التركية بنقل من يرغب إلى مخيم سروج املجاور،

  ./01.10.2018 –. /سمارت ليرة تركية للفرد 1730مساعدة مالية مرة واحدة، تبلغ 

اليونان يخشين مغادرة في الجمعة، إن النساء في مخيمات اللجئين  ،قالت منظمة العفو الدولية .ب

 
 

لنوم على إلى ايضطررن  لياتب أو استخدام أماكن االستحمام العامة، وإن كثيرات من الُح خيامهن ليل

 ./05.10.2018 –غير صحية. /شام  أوضاعاألرض في 

ولة لشؤون النازحين معين املرعبي، أن املوافقة من الجانب السوري على اللوائح التي ير الدكشف وز  .ج

 ةاستنسابي صورةب جري ت»يقدمها لبنان بأسماء اللجئين السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم 

ية ألنها عملت على تغيير ديم«. ةجهوممن
 
وغرافي وأوضح أن السلطات السورية رفضت عودة عائلت سن

بعائلت من أمكنة أخرى على األرض من خلل تدمير بيوت اللجئين وقلع أشجارهم املثمرة واإلتيان 

 – مشا/«. في القلمون الغربي والقصير وريفها جري يوإحللهم مكان الذين هجروا، وهذا األمر 

09.10.2018/. 

قنابل موقوتة، وأن  عدردن أو لبنان يأكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بقاء السوريين في األ  .د

بالتوازي حصل يبلدهم. وأشار إلى أن عودة النازحين إلى سورية أمر إلى املكان الصحيح لهم هو العودة 

 
 
 ./09.10.2018 –. /شام همى بعضبالحل السياس ي كما ير  امع االستقرار، وليس مرتبط
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العودة في كز لتسجيل اللجئين السوريين الراغبين أعلنت مديرية األمن العام اللبنانية تحديد سبعة مرا .ه

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

ودية. وأشارت إلى أن العودة ستبدأ من املصنع والزمراني الحدة من معابر العبودية و املناطق اللبناني

 ./13.10.2018 –سمارت . /قبلاملثنين يوم اإل

الدفاع املدني )الخوذ البيضاء( الذين في من العاملين  300أفاد بيان لوزارة الخارجية األردنية بأن نحو  .و

 –ة. /رويترز ة توطينهم في دول غربير غادروا البلد إلعادفروا من سورية إلى األردن قبل ثلثة أشه

17.10.2018/. 

من اللجئين السوريين في  في املئة 88 ، إنميراي جيرار في لبنان قالت ممثلة مفوضية شؤون اللجئين .ز

ال تتعلق بمسألة الحل  األسباب التي تمنعهم من ذلك لبنان يريدون املغادرة إلى بلدهم، موضحة أن 

العملية، ومنها مخاوف تتعلق باملمتلكات  عوقاتامل، بل بإزالة عدد من اس ي وال إعادة اإلعمارالسي

 ./22.10.2018 –. /جيرون دهمبوتية ووثائق األحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلواألوراق الث

ة، تشرف عليه ا في لبنان، الخميس، إلى بلدهم، في إطار برنامج للعودة الطوعيا سوري  الجئ   829عاد  .ح

 ./25.10.2018 –/شام  .نظام األسد ومفوضية اللجئين األممية اللبنانية بالتنسيق معالسلطات 

 

 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1
  .أ

 
ن الفيلق الخامس، يهدف إلى قتال تنظيم م وافقت روسيا على تشكيل جهاز أمني في محافظة درعا بديل

 ./01.10.2018 –يداء املجاورة. /سمارت الدولة اإلسلمية في محافظة السو 

ب من النظام السوري، الث .ب ي لثاء، خروج امليليشيات اإليرانية من مطار )تأعلن مصدر عسكري مقر 

القوات الروسية. وذكر املصدر أن القوات الروسية  صلحةملسورية، في فور( العسكري في ريف حمص 

إلى ا تسليمها ( التي أعلنت روسيا أخير  300)إس  العسكري، لنشر بطاريات دفاع جوي  استلمت املطار

 ./02.10.2018 –لنظام السوري. /جيرون ا

من  ااستقدمت ميليشيات إيرانية مساندة لقوات النظام السوري، تعزيزات عسكرية تضم عدد   .ج

غرب نهر الفرات في محافظة دير  اآلليات العسكرية والعناصر واألسلحة الثقيلة إلى نقاطها الواقعة

  ./03.10.2018 –لزور. /سمارت ا

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.3
 ل بصورة شبه يومية.نية التي تحصال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتي4
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إنهم سيطروا على أجزاء من بلدة السوسة  قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية )قسد( األربعاء، .د

 ./03.10.2018 –الزور، بعد مواجهات مع تنظيم الدولة اإلسلمية. /سمارت  شرق دير

ر واألسلحة رة محملة بالعناصسيا 15ا أكثر من ملدعومة إيراني  سحبت ميليشيا النجباء العراقية ا .ه

 –باتجاه الداخل العراقي. /سمارت املتوسطة والخفيفة ومضادات الطيران، من مدينة البوكمال 

08.10.2018/. 

ثنين إن املعارضة السورية املسلحة استكملت سحب قالت وكالة األناضول التركية لألنباء يوم اإل .و

على إقامة منطقة بموجب االتفاق بين روسيا وتركيا يلة من الخطوط األمامية في إدلب األسلحة الثق

 ./08.10.2018 –منزوعة السلح. /رويترز 

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

لشرقية جيب األخير للتنظيم عند الضفاف اومقاتلي تنظيم الدولة اإلسلمية من جهة أخرى، ضمن ال

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

خير بالدفاع عن املناطق املتبقية تحت سيطرته. وتترافق الخناق على عناصر التنظيم، فيما يستميت األ 

ديمقراطية قد ات التحالف. وكانت قوات سوريا الاملعارك مع قصف جوي وصاروخي من طائر 

في العمليات العسكرية من قواتها الخاصة العاملة في منطقة الشدادي، للمشاركة  ااستقدمت مزيد  

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

ب الخاضع في بلدة السوسة الواقعة في الجي ساعة األخيرة 24نفذ التحالف الدولي مجزرتين خلل الـ  .ح

 اشخص   22لى مقتل سلمية، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، ما أدى إلسيطرة تنظيم الدولة اإل 

منهم من  7، امدني   18، بينهم اشخص   24. كذلك قتلت غارات التحالف في اليوم السابق امدني   14بينهم 

 ./20.10.2018 –ية العراقية. /املرصد السوري غلبيتهم من الجنسأنساء  4األطفال، و

صفا الواقعة في بادية استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مواقعها في منطقة تلل ال .ط

ذلك بهدف الضغط على تنظيم الدولة اإلسلمية ريف دمشق عند الحدود اإلدارية مع ريف السويداء، و 

 ./20.10.2018 –مختطفي السويداء. /املرصد السوري لإلسراع بعملية اإلفراج عن 

سوسة التابعة أعلنت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( االثنين، السيطرة على نصف مساحة بلدة ال .ي

 –/سمارت  .يم الدولة اإلسلميةملدينة البوكمال جنوب شرق مدينة دير الزور، بعد مواجهات مع تنظ

22.10.2018/. 

إدلب،  وقف إطلق النار في محافظة األربعاء، إن انتهاك اتفاق ،كي خلوص ي أكارقال وزير الدفاع التر  .ك

 ./24.10.2018 –/سمارت  .في املئةانخفض بنسبة تسعين 
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إن القوات العسكرية التركية ستبدأ تسيير دورياتها في  ،قال قائد عسكري في الجيش السوري الحر .ل

تتولى ية املعارضة، خلل األيام القريبة، بينما )املنطقة منزوعة السلح( من جهة الفصائل العسكر 

 ./24.10.2018 –/جيرون  .هة قوات النظامالقوات الروسية تسيير دورياتها من ج

ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد استهداف في بت قوات األسد مجزرة بحق املدنيين في قرية الرفة تكار  .م

 –أطفال. /شام  3نساء و 3سبعة مدنيين بينهم سقوط إلى دى أما  منازل املدنيين بقذائف املدفعية.

26.10.2018/. 

إلى شاحنة،  200من مكونة دخلت قافلة عسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسلمية  .ن

 ./28.10.2018 –/سمارت  من إقليم كردستان العراق.ة آتي محافظة الحسكة

م الدولة اإلسلمية في منطقة تلول الصفا استأنفت قوات النظام السوري عملياتها العسكرية ضد تنظي .س

 ./28.10.2018 –/سمارت  املختطفات. فاوضات اإلفراجتتعثر رق مدينة السويداء، ش

لدولة اإلسلمية األحد، السيطرة على بلدة السوسة وقرية الباغوز بعد انسحاب قوات تنظيم ااستعاد  .ع

 
 

 –/سمارت  اصفة الرملية في املحافظة. العسوريا الديمقراطية )قسد( نتيجة هجوم األول مستغل

28.10.2018/. 

 -ود العراقية دها على الحدو أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي ملحور غرب األنبار، تعزيز وج .ف

 –/شام  .يد تنظيم الدولةفي السورية نتيجة سقوط بعض نقاط قوات سوريا الديمقراطية قسد 

28.10.2018/. 

بعد إسقاط طائرة  ةإن إسرائيل شنت هجمات في سوري ،ثنينيوم اإل ،قال مسؤول إسرائيلي رفيع .ص

 ./29.10.2018 –رويترز /.ياستطلع روسية بطريق الخطأ الشهر املاض 

هدف البدء بعملية عسكرية شاملة ضد أسلحتها بقواتها و حشد  قوات سوريا الديمقراطية اصلو ت .ق

. /املرصد د التنظيم هناكو نهر الفرات، إلنهاء وجلتنظيم الدولة اإلسلمية عند الضفاف الشرقية 

 ./30.10.2018 –ي السور 

نبار قرب الحدود بي محافظة األ نة القائم غر بغداد تعزيزات قوامها لواءين في الجيش إلى مدي أرسلت  .ر

يأتي هذا اإلجراء بعد أيام ، و ا لهجمات قد يشنها عناصر تنظيم الدولة عبر الحدود، تحسب  ةمع سوري

السورية، بالقرب من  ير الزورمحافظة دفي قليلة من سيطرة عناصر التنظيم على مواقع جديدة 

والتحالف الدولي مكنته من الديمقراطية قوات سوريا  الحدود مع العراق، بعد هجمات قوية شنها ضد

 ./31.10.2018 –/شام  .استعادة عدد من املواقع وقتل عشرات من عناصر قسد
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 خرائط السيطرة والنفوذ  .2
 لنفوذ على األراض ي السورية كلها.( أدناه تظهر توزع قوى السيطرة وا1الخريطة رقم ) -

 
  10/2018/ 05آخر تحديث  –املصدر: نورس  

 

 يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية تيي اآلالبيانالرسم  -

 
 31/10/2018 –املصدر: مرصد حرمون 

58.8%27.5%

9.3%
1.0% 3.4%

/  1تشرين31نسب السيطرة على األراضي السورية في 
2018أكتوبر 

قوات النظام السوري

قوات سوريا الديمقراطية

فصائل مسلحة مختلفة
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
  توزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي. ( أدناه ت

 
  10/2018/ 31آخر تحديث  –رس املصدر: نو 
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ظهر( 3الخريطة رقم ) -
ُ
 .حلب الشرقي الوضع امليداني في ريف 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 

 السياس يفي املستوى  .1
في حال تبنى الكرد « الخيار العسكري »وليد املعلم، باللجوء إلى ة في نظام األسد هدد وزير الخارجي .أ

ا، «االنفصال»السوريون خيار  ي في مناطق سيطرتهم زاد من تعقيد ميركأن الوجود األ مفترض 

الشعب السوري »: ةوريفي س« انفصال»حول إمكان وجود عملية سؤال على  اوقال رد   وضعهم.

. والخطر في هذا املوضوع هو الدولة السورية أن تقف بحزم ضد هذا يرفض االنفصال وعلى

 ./01.10.2018 –شام / «.ي وليس الكردميركالعامل األ 

في  ى تنفيذ التزاماتهاإن تركيا قادرة عل ،يوم الثلثاء ،قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم .ب

 ./02.10.2018 –رويترز / .ته مع روسيا بشأن محافظة إدلب السوريةاالتفاق الذي أبرم

األحد، إن اتفاق تركيا وروسيا حول محافظة إدلب، إجراء  ،قال رئيس النظام السوري بشار األسد .ج

يعها مجن إدلب واملناطق الخاضعة لسيطرة الحر والكتائب اإلسلمية أقت، وأضاف و م

 –ت مار /س من االتفاق.عدة مكاسب ميدانية  واحققأنهم  إلى استستعيدها قواته، مشير  

07.10.2018/. 
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بدل حزب البعث العربي االشتراكي اسم القيادة القطرية إلى اللجنة املركزية، ليصبح رئيس النظام  .د

 ./08.10.2018 –/سمارت  .السوري بشار األسد أمينها العام بعد أن كان األمين القطري 

بعد استعادة إدلب  تيآلإن هدف الحكومة ا ،ثنينيوم اإل ،السوري وليد املعلمقال وزير الخارجية  .ه

 امن املعارضة سيكون منطقة شرق الفرات في إشارة إلى األراض ي التي تسيطر عليها قوات سوري

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

شددين إن القوات السورية جاهزة لقتال املت ،ثنينيوم اإل ،ة السوري وليد املعلمالخارجي قال وزير .و

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

 ./15.10.2018 -رويترز /

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

بحث االجتماع  في جرى و  معة.وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين في دمشق يوم الجممثلين عن ب

بتدمير الوجود اإلرهابي واملض ي قدما نحو حل سياس ي وتأكيد االلتزام  ة،تطور الوضع في سوري

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

دستور لا، إن علم ملبعوث األمم املتحدة ستافان دي ميستوراوزير الخارجية السوري وليد امل قال .ح

دون أي تدخل خارجي من وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه 

 –/رويترز  تسعى من خلله بعض األطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.

24.10.2018/. 

 

 ستوى العسكري ملا في .2
ألراض ي السورية ضمن محافظة الحرس الثوري اإليراني باب التطوع في صفوف قواته العاملة على افتح  .أ

مباشرة.  هي املرة األولى التي يجري فيها التطوع ضمن صفوف الحرس الثوري اإليرانيو دير الزور، 

 ./30.10.2018 –املرصد السوري /

 

 املستويات األخرى  في  .3
جنيد ا عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التمة السورية يوم الثلثاء عفو  كو لحأعلنت ا .أ

ا لتسليم أنفسهم وإال سيواجهون عقوبة. وقال الرئيس األسد إن العفو يشمل العقوبات شهر  أومنحتهم 

 –خارجها. /رويترز  ماملتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سورية أجميعها 

09.10.2018/. 
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 سوريلتابعة للنظام الوزارة األوقاف ا اتالخاص بمهم 16عدل مجلس الشعب موادا في املرسوم رقم  .ب

  ما، هاواختصاصات
 

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

تسمية الفريق الديني  تذفوُح ، التعديلت حجمت الدور املتعملق الذي يمنحه املرسوم لوزارة األوقاف

عب والدعاة في مؤسسات األوقاف فالشبابي وُح 
ُ
 ./11.10.2018 –/سمارت  قط.دد انتشار الش

أعلن مجلس مدينة القصير التابع ملحافظة حمص عن إصدار املخطط التنظيمي الرقمي للمدينة في  .ج

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

املتحدة واألمم  ةية لدى األمم املتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل وسوريميركالسفيرة األ  كي هيليقالت ني .د

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

حث في اجتماع مع السوري وليد املعلم ب قالت وكالة األنباء السورية )سانا( يوم األحد إن وزير الخارجية .ه

 –/رويترز  .بين البلدينالعراقي في دمشق ضرورة اإلسراع بإعادة فتح املعابر الحدودية  نظيره

14.10.2018/. 

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

 ./15.10.2018 –رز /رويت .إغلقه منذ ثلثة أعوام

ين هيومن رايتس ووتش اليوم إن نظام األسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازح نظمةت مقال .ز

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

لت  ض.وفير سكن بديل أو تعويدون تمن دون سابق إنذار و من األسد يقوم أيضا بهدم ممتلكاتهم 
 
وحل

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

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

 ؛املخطط اآلتي انظر /16.10.2018 –شام /
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  (5) ومناطق سيطرتها ملعارضة السوريةوى امست في: املستجدات اسابعا 

 السياس يفي املستوى   .1
املحاميد من عضوية هيئة التفاوض لقوى الثورة لسوري واملعارض خالد استقال رجل األعمال ا .أ

قالة املحاميد إلى الناطق باسم هيئة التفاوض، يحيى العريض ي استوقد أرجع  واملعارضة السورية.

 ./15.10.2018 –ت /سمار  حملة الهجوم عليه.

السورية نصر الحريري الخارجية الروسية سيرجي الفروف مع كبير مفاوض ي املعارضة التقى وزير  .ب

الوزارة  وقالت وسبل التوصل إلى تسوية سياسية. ةسوري في موسكو يوم الجمعة لبحث الصراع في

 ./26.102018 –رويترز / واستقللها ووحدة ترابها. ةلسيادة سورين روسيا أكدت دعمها إ

ثير من وقتل ك ةرئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، إن األسد مسؤول عن تدمير سوري قال .ج

 ه عد  املدنيين وبقاؤه في السلطة غير مقبول )...( ونرفض 
 

وأضاف: . ا للشعب السوري شرعي  ممثل

اتفاقات النظام مع مختلف  نفسه ، ونحترم في نالوقتةسوريد قوات أجنبية في و نرفض وج

                                                             
هذه املعارضة وتصنيفنا في )باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا  ا"املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة نظام األسد، أو يناهضه سياسيا أو عسكري  ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح 5

 لها. 
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 ةيجاد حل سياس ي في سوريإل وأكد الحريري دعمهم  ا بالشعب السوري.ألطراف بما ال يلحق ضرر  ا

 ./27.10.2018 –. /سمارت 2254في إطار قرار مجلس األمن 

 

 العسكري في املستوى  .2
سيير دوريات روسية تركية مشتركة في منطقة التي رفضت ت ةقالت قوات املعارضة في شمال سوري .أ

محافظة إدلب يوم الثلثاء إن أنقرة أكدت لها أن القوات الروسية لن تنتشر في في منزوعة السلح 

 ./02.10.2018 –/رويترز  .املنطقة

السلح قالت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان إن عملية سحب األسلحة الثقيلة من املنطقة منزوعة  .ب

تلين سيبقون في مواقعهم املقالكن  ،بدأتة التي اتفقت عليها تركيا وروسيا في شمال غرب سوري

 ./06.10.2018 –رويترز / .داخل املنطقة منزوعة السلح

كوادر أمنية وشخصيات قيادية غير سورية تعمل في  امؤخر  ات االغتيال طالت عملي عشرات .ج

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

 ./11.10.2018 –للقيادة. /شام  وتصفية املعارضين ت الداخلي،ترتيب البيهو الهيئة 

ثنين، إن دخول قوات روسية إلى اإلالتابعة للجيش السوري الحر  قالت الجبهة الوطنية للتحرير .د

 د  يعسيطرة النظام السوري في إدلب  لىاملناطق الخارجة ع
 
 –/سمارت  ا أحمر لديهاخط

15.10.2018/. 

 

 املستويات األخرى  في .3
دئة هيئة تحرير الشام استغلت اتفاق الته إن ،قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقرير لها .أ

، إن الهيئة قتلت خمسة أشخاص بينهم طفلتان منذ  التقرير وأضاف .ةلتصعيد انتهاكاتها شمال سوري

دلب لقرى في ريف إإثر عمليات اقتحام في مطلع أيلول املاض ي وحتى منتصف الشهر الجاري، 

ر لتقرريأشار او  على املدنيين. ات فيها أسلحة ثقيلة وقذائف هاون، وأطلقت الرصاص عشوائي  استخدم

في الشمال السوري واحتجزت عشرات األشخاص بما  ةعد أن تحرير الشام اقتحمت قرى وبلداتإلى 

احتجاز حادثة  184وثقت الشبكة ما ال يقل عن  إذفي ذلك ناشطون وعمال إغاثة وخطباء مساجد، 

 ./21.10.2018 –/سمارت  .سبتمبر /بداية أيلول تعسفي وخطف نفذتها الهيئة منذ 
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ا
 االقوى الكردية ومناطق سيطرتهمستوى  في: املستجدات اثامن

 السياس يفي املستوى  .1
لبحث أوضاع وشيوخها مع وجهاء دير الزور  اقيادة التحالف الدولي يوم أمس، اجتماع   عقدت .أ

 ./02.10.2018 –/شام  سيطرة قسد في املنطقة.املناطق الخاضعة ل

األربعاء، هيئة تنفيذية للمناطق الخاضعة  ةسوريشكل املجلس العام لـ اإلدارة الذاتية شمال وشرق  .ب

وكان مجلس سوريا  لسيطرة اإلدارة الذاتية الكردية، وانتخب الرؤساء املشتركين للهيئات التابعة لها.

الفائت، تشكيل اإلدارة الذاتية املشتركة لشمال  سبتمبر /يلول أ 6الديمقراطي )مسد( أعلن يوم 

 –/سمارت  ام وطلب تشكيل هيئة تنفيذية.تركة لـ املجلس الع، وانتخاب رئاسة مشهاوشرقسورية 

03.10.2018/. 

اتخاذ إجراءات دولية في لبدء إلى ادعا مجلس سوريا الديمقراطي )مسد(، حكومة النظام السوري  .ج

. منطقة عين العرب في حلبفي ، بعد قصف الجيش التركي لقرى ةفي سوري التركيةضد االنتهاكات 

 ./30.10.2018 –سمارت /

 

 كري العسفي املستوى  .2

 .ةشرق سوريفي حراسة في مناطق نفوذها شرق دير الزور  ناتالشعيطات تشكيل لجقررت عشيرة  .أ

  ناتهذه اللجوستعمل 
 

ها العشيرة في منطقة هجين، بغية في  في القرى التي توجدعلى إنشاء حواجز ليل

  ./31.10.2018 –نطقة. /سمارت ، وذلك بعد فشل قوات سوريا الديمقراطية في تأمبن املحمايتها

 

 املستويات األخرى  في  .3
 ال يوجد

 

 : املستجدات على صعيد العملية السياسية اتاسعا 
قدمها النظام واملعارضة واملجتمع  قوائم 3ال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك ق .أ

عض الدول تحاول قلب التوازن ات تشكيل اللجنة الدستورية، وإن باملدني في سورية بشأن مباحث

 ./04.10.2018 –زم في هذا الصدد ملصلحة النظام، لكن األمور ال تسير هكذا. /شام الل 
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عن تفاهمات توصل إليها وزير  اقال دبلوماسيون غربيون في مجلس األمن إن موسكو تتراجُع تدريج   .ب

نطونيو غويتريس، وتتعلق بمؤتمر الخارجية الروس ي سيرغي الفروف مع األمين العام لألمم املتحدة، أ

الدبلوماسيون أن التراجع  الحوار الوطني وطريقة تشكيل اللجنة الدستورية في سورية، وأوضح

طلب ممثل روسيا موافقة  إذضامنة الثلث، الاألول ظهر في االجتماع األخير بين دي ميستورا والدول 

موسكو على طلب النظام الحصول على وافقت و النظام السوري على قائمة ممثلي املجتمع املدني، 

رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين، األمُر الذي دفع دي ميستورا إلى التلويح بعدم إعطاء أي شرعية لهذا 

في إعلن نائب وزير الخارجية  -فق الدبلوماسيين الغربيينو -املسار. وظهر التراجُع الروس ي الثاني 

لعقد مؤتمر ثاٍن لسوتش ي في املدينة الروسية أو في  اك اتجاه  الروس ي، ميخائيل بوغدانوف، أن هنا

 
 
 –ملا توصل إليه غوتيريس والفروف بأن مؤتمر سوتش ي سُيعقُد مرة واحدة. /شام  ادمشق، خلف

07.10.2018/. 

تفعيل العمل  جرى نه إالخارجية الروس ي، ميخائيل بوغدانوف، يوم السبت، قال نائب وزير  .ج

 –رية السورية، وتبقى االتفاق على قائمة ممثلي املجتمع املدني. /شام لتشكيل اللجنة الدستو 

07.10.2018/. 

ن بلده ال ترى أي سبب للضغط على عملية تشكيل أأكد وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف  .د

دستور حيال إيجاد حل  وغصالدستور في سورية. وأشار إلى أن إجراءات تشكيل لجنة  وغصلجنة 

ا تزال مستمرة. وأضاف: ال نرى أي سبب من أجل الضغط على العملية، وتحديد مرية سياس ي في سو 

 ./09.10.2018 –تاريخ مصطنع للبدء بعملها، فأهم ش يء هنا هو الجودة. /شام 

دي ميستورا مجلس األمن يوم األربعاء بأنه  ستيفان ةلخاص إلى سوريأبلغ مبعوث األمم املتحدة ا .ه

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

 ./17.10.2018 –/رويترز  .سنوات في املنصب

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

ار األعضاء الخمسين املنوط دي ميستورا حتى نهاية الشهر الجاري الختي ستيفان ةالدولي إلى سوري

 ./17.10.2018 –/سمارت  .به اختيارهم لـاللجنة الدستورية

لتشكيل أعلنت وزارة الخارجية الروسية األربعاء، أن تركيا وروسيا وإيران اتفقوا على تسريع العمل  .ز

اق وقالت الوزارة في بيان لها، إن ممثلين عن الدول الضامنة التف اللجنة الدستورية السورية.

ستانة أجروا مشاورات في العاصمة الروسية موسكو الثلثاء، واتفقوا على تسريع العمل لتشكيل آ

املتحدة  ، وبالتنسيق مع املبعوث الخاص لألمم2254اللجنة الدستورية وفق قرار مجلس األمن 

 ./24.10.2018 –/سمارت  ستيفان دي ميستورا.
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 آستانةمن اجتماعات  قبلةاملنوف، أن الجولة أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحم .ح

في  قبليناملديسمبر كانون األول/ نوفمبر، أو مطلع تشرين الثاني/ أواخر  في قد تنعقد ةحول سوري

 ./25.10.2018 –/شام  .عاصمة بلده

 ةدي ميستورا ملجلس األمن يوم الجمعة إن سوري ستيفانية، قال مبعوث األمم املتحدة إلى سور  .ط

ن األمم املتحدة فقط أن تسهل جهد إعادة كتابة دستور البلد ال أن تختار ثلث أعضاء اللجنة تريد م

 ./26.10.2018 –/رويترز  التي ستتولى تلك املهمة

أهمية التوصل إلى وقف دائم إلطلق النار في  ،يوم السبت ،تركياأكد زعماء روسيا وأملانيا وفرنسا و  .ي

 بوضع دستور سوري جديد ينبغي أن تجتمع قبل نهاية العام الحالي. وقالوا إن اللجنة املعنية ة،سوري

 ./27.10.2018 –رويترز /

ن الدبلوماس ي يوم الثلثاء إ ،قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش ملجلس األمن الدولي .ك

إن  وقال دبلوماسيون  .ةالنرويجي جير بيدرسن سيكون مبعوث األمم املتحدة الجديد في سوري

ا سفير النرويج لدى الصين، حصل على موافقة غير رسمية من األعضاء بيدرسن، وهو حالي  

 –/رويترز  املجلس وهم روسيا والصين والواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا.في الخمسة الدائمين 

31.10.2018/. 

 

اقف املستجدات في : اعاشرا    املؤثرة سياسات القوى اإلقليمية والدوليةو مو

 ميركيةالوًليات املتحدة األ   .1
يين في سورية زاد ميركإن عدد الدبلوماسيين األ  ،يوم الثلثاء ،ي جيمس ماتيسميركقال وزير الدفاع األ  .أ

 ./02.10.2018 –ا. /رويترز إلى املثلين مع اقتراب هزيمة متشددي تنظيم الدولة اإلسلمية عسكري  

الشرق األوسط نشر روسيا ية في ميركوات األ قانتقد الجنرال جوزيف فوتيل الذي يشرف على ال .ب

جو في سورية، وقال إنه تصعيد ال ضرورة له ورد غير محسوب على -أرض 300-منظومة صواريخ إس

 الشهر املاض ي. وأضاف أن موسكو تسعى من عملية النشر في ةإسقاط طائرة عسكرية روسية في سوري

 –والسورية في البلد. /رويترز  القوات اإليرانية هشائن تقوم بنشاط ما يبدو إلى املساعدة في حماية 

04.10.2018/. 

أكد مسؤولون في الجيش األميركي، الخميس، أن إيران تنقل أسلحة متطورة خطرة إلى سورية، ونشاطها  .ج

 ./05.10.2018 –جيرون / يثير القلق في املنطقة.
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ل إعادة اإلعمار في ااألربعاء، إن الوالي ،مايك بومبيو قال وزير الخارجية األميركي .د ت املتحدة لن تمو 

 ./11.10.2018 –/جيرون  .إيران وامليليشيات التابعة لها موجودة على األرض ما دامتسورية، 

نظام األسد، ولن تعيد إعمار مع أعلن مبعوث الواليات املتحدة للتحالف الدولي أن واشنطن لن تعمل  .ه

 ./27.10.2018 –/شام  اني.ر عيدها بدعم روس ي وإياملناطق السورية التي يست

ي، إن عملية إخراج بشار األسد من السلطة يجب أن تكون ميركقال جيمس ماتيس، وزير الدفاع األ  .و

أنه في  أظن: وأضاف روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.ته أد  ا إلى الدور املحوري الذي عملية مدارة، الفت  

أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري  ظنأد خارج السلطة، وال نهاية املطاف يجب إدارة األس

 ./31.10.2018 –/شام  لشعب السوري واملجتمع الدولي.إلى اسيكون لها أي صدقية بالنسبة 

 

 روسيا اًلتحادية .2
تسليم سورية نظام  جرى أبلغ وزير الدفاع الروس ي سيرجي شويجو الرئيس فلديمير بوتين الثلثاء أنه  .أ

. وأضاف أن هذا النظام سيعزز أمن العسكريين الروس في سورية. 300-سالدفاع الجوي الصاروخي إ

 ./03.10.2018 –رويترز /

من كلها ترغب في انسحاب القوات األجنبية قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم األربعاء إن موسكو  .ب

ي سورية يمثل ة فيميركسورية في نهاية املطاف بما فيها القوات الروسية. وأضاف أن وجود القوات األ 

 
 
 ./03.10.2018 –ا مليثاق األمم املتحدة. /رويترز انتهاك

حول إدلب بـالجيد  وصف الرئيس الروس ي فلديمير بوتين، اتفاق سوتش ي الذي وقع بين بلده وتركيا .ج

 -بدعم من إيران-نع سفك الدماء في املنطقة، روسيا وتركيا ا. وأضاف بفضل اتفاق سوتش ي، ُم جد  

 ./03.10.2018 –تفاق. /شام اال اتنفذان هذ

علة اقال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم األربعاء إن منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية ف .د

 ./03.10.2018 –لتحركات عسكرية كبرى في املنطقة. /رويترز  ا أنه ال توجد خططمضيف  

-البدء بتنفيذ االتفاق الروس ي جرى ثنين، إنه اإل ،قال نائب وزير الخارجية الروس ي سيرغي فيرشينين .ه

لتكثيف  وضاعاأل ألفضل. وأضاف أن االتفاق ييهئ إلى االتركي حول محافظة إدلب، وإن األجواء تغيرت 

 –سيطرة النظام السوري. /سمارت إلى نهاية األمر يجب عودة إدلب في ا أنه مشدد  العملية السياسية، 

08.10.2018/. 

ملجلس األمن الدولي دعت إليه موسكو، بإخراج الخوذ البيضاء  غلقطالب مندوب روسيا في اجتماع م .و

امن سورية،  هم ؤ وجودهم مصدر تهديد، ألنهم إرهابيون، وقال: اإلرهابيون يجب أن يغادروا، وإبقا عاد 
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في املجتمع فكرة لست جيدة. وقد ردت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا برفض املطالبة الروسية. 

 ./12.10.2018 –شام /

ر وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف مما وصفه بـ .ز
َّ
تدور حول تشجيع « جديدةمغامرة أميركية »حذ

التي قال إنها لعبة « اللعب على فكرة كردستان الكبرى »املساعي االنفصالية للمكون الكردي في سورية و

 ./14.10.2018 –خطرة. /شام 

يس إنه ليس من شأن روسيا إقناع إيران بسحب قواتها لخمقال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم ا .ح

ت التي تدعو إيران إلى املغادرة تقديم ضمانات بأنها لن تتدخل في الشأن من سورية، وإن على الحكوما

 ./18.10.2018 –السوري. /رويترز 

عتزمان ا تأن روسيا وتركي ،يوم الخميس ،ذكر يان إيجلند مستشار األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية .ط

وهو ما يدعو  ،لب السوريةإتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إد

 ./18.10.2018 –ها ثلثة مليين نسمة. /رويترز فيارتياح كبير في منطقة يعيش إلى 

ا إلى أن ر  مشيالدستور السوري يجب أن تبدأ عملها  وغلصقال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين إن لجنة  .ي

نتهي تركيا من إقامة منطقة وأضاف أنه يأمل في أن ت .في هذا العمل ةفاعل مشاركةموسكو ستشارك 

 ./27.10.2018 –/رويترز  .منزوعة السلح في إدلب السورية في وقت قريب

 علقما يت قال الرئيس الروس ي فلديمير بوتين يوم السبت إن الشركاء األتراك ينفذون التزاماتهم في .ك

وأنها  ،ة ليست سهلةوأضاف أن بلده تفهم أن العملي باالتفاق مع روسيا بشأن مدينة إدلب السورية.

 ./27.10.2018 –/رويترز  تعتزم مواصلة التعاون.

 

 دول اًلتحاد األوروبي .3
حاجة أن بلده والواليات املتحدة اتفقتا على ال ،يوم األربعاء ،ذكر وزير الخارجية األملاني هايكو ماس .أ

 ./03.10.2018 –سورية. /رويترز فعل كل ش يء ممكن من أجل منع استخدام األسلحة الكيماوية في إلى 

الصاروخي املضاد للطائرات  300-قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن نشر روسيا نظام إس .ب

ستمرة منذ ة املحل سياس ي للحرب األهليإلى في سورية ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل آفاق التوصل 

 ./05.10.2018 –أكثر من سبعة أعوام. /رويترز 

  اارة الخارجية البريطانية بيان  نشرت وز  .ج
 
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

ا وأملانيا وإيطاليا لثماني فرنسا وهولندا وبولندا والسويد واململكة املتحدة وبلجيكدول االبيان أن ال
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دستور سوري جديد وإجراء  وغصتدعم جهد املبعوث الدولي في تشكيل اللجنة الدستورية للعمل على 

ضالثماني جددت الدول و  .2254لقرار مجلس األمن  اإشراف األمم املتحدة، وفق  بانتخابات حرة 
ْ
ها َرف

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

رات بيان جنيف.  ./20.10.2018 –/شام  مقرَّ

إن املجتمع الدولي سيراقب في يقظة ليتأكد من  ،يوم السبت ،قال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون .د

التوصل إليه إلقامة منطقة منزوعة السلح في  جرى ق الذي التفاأن روسيا وتركيا ستواصلن تطبيق ا

 ./27.10.2018 –/رويترز  منطقة إدلب السورية

 

 الدول العربية  .4

 .ال يوجد

 

 إيران .5

من كبار قادة  40ثنين أسفر عن مقتل يوم اإل ةوريقالت إيران إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته في س .أ

وأطلقت  .التابعة لها هي التي وفرت املعلومات لتنفيذ العمليةة القدس وإن قو  ،تنظيم الدولة اإلسلمية

ا على هجوم على عرض ، رد  ةإيران ستة صواريخ على أهداف في منطقتي البوكمال وهجين في شرق سوري

ا من أفراد نصفهم تقريب   ،اشخص   25سبتمبر أيلول أدى إلى مقتل ل/ أيلو  22عسكري في إيران يوم 

 /02.10.2018 –رويترز / .الحرس الثوري

 

 تركيا .6

تأمين املناطق الواقعة شرق على ثنين، تأكيده عزم بلده اإل ،جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .أ

إن تركيا تهدف إلى تأمين ل وقا نهر الفرات التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

 –/سمارت  املنطقة. الكردية فيالسيطرة على شرق نهر الفرات عبر القضاء على الوحدات 

01.10.2018/. 

إن بلده ستعزز نقاط املراقبة في شمال غرب  ،يوم الثلثاء ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ب

 ./02.10.2018 –/رويترز  .وستعمل مع روسيا ملواجهة الجماعات املتشددة ةسوري
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التي أقدمت عليها تركيا يعها جمالخطوات قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلثاء، إن  .ج

دون من رص نجاح أي خطوة في املنطقة على انعدام ف افي الشأن السوري تبين أنها صائبة، مشدد  

/شام  قه من أن تركيا ستخرج من امتحان إدلب، بصورة مشرفة.أنه على ث وأضاف موافقة تركيا.

– 02.10.2018/. 

ا من كومة إلجرامدد البرملان التركي مدة تفويض الح .د  30ء عمليات عسكرية في العراق وسورية، بدء 

، وذلك خلل جلسة للجمعية العامة للبرملان األربعاء. وقال اواحد   اأكتوبر/ تشرين األول الجاري، عام  

رئيس لجنة الدفاع في البرملان عصمت يلماز: إننا لن نسمح بتموضع التنظيمات اإلرهابية على 

تهدافها لبلدنا عبر االستفادة من الوضع السياس ي املتزعزع في العراق ريبها، واسحدودنا الجنوبية وتد

 ./04.10.2018 – . /جيرونوسورية

قبل أن يجري  ةإن تركيا لن تغادر سوري ،يوم الخميس ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  .ه

 ./04.10.2018 –/رويترز  .الشعب السوري انتخابات

 ،األربعاء إن املنطقة املنزوعة السلح في إدلب السورية تشكلتتركية يوم قالت وزارة الدفاع ال .و

 –/رويترز  .لة بعد اتفاق بين زعيمي روسيا وتركيا في سوتش ي الشهر املاض ياألسلحة الثقي تبح  وُس 

10.10.2018/. 

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

ا، إلى أن مؤخر   ،وأشار املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين لم يمت بعد.أنه ا ترض  فم

الواليات املتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال 

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

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

 تغادر 
 
ا أن تركيا ستفعل ا بين أنقرة وواشنطن مضيف  بلدة منبج في شمال البلد وهو ما يخالف اتفاق

 ./12.10.2018 –/رويترز  .اللزم

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

امخطط له، وأن منبج ستشهد دوريات مشتركة بين الجيشين األم  –/جيرون  .يركي والتركي قريب 

16.10.2018/. 

ما قال إنه تحذير أخير ملن يعرضون حدود  ،يوم الجمعة ،وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ي

، ن األكراد السوريين شرق نهر الفراتى املقاتليوقال إن أنقرة عازمة على التركيز عل ،تركيا للخطر

 ./26.10.2018 –/رويترز  .هناك بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية
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الدستور السوري يجب  وغصإن تشكيل لجنة  ،يوم السبت ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ك

 –/رويترز  .عامل نهاية الوأضاف أنه يأمل في إجراء تلك الخطوة قب ،في أسرع وقت ممكن يحصلأن 

27.10.2018/. 

أوغلو يوم الثلثاء إن اتفاقا بين تركيا وروسيا ملنع هجوم قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش  .ل

وليست  ،يسير وفق الخطة املوضوعة ةحكومي على إدلب الواقعة تحت سيطرة املعارضة في سوري

ا في ا مختلف  ابية أو متشددة توجه  جماعات إرهوأضاف أنه إذا اتخذت  في تنفيذه. تهناك مشكل 

 ./30.10.2018 –/رويترز  إدلب فستتدخل تركيا.

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلثاء بسحق مقاتلين أكراد شرق نهر الفرات في شمال  .م

قة التي ا عملية عسكرية كبرى ضد القوات املتحالفة مع الواليات املتحدة في املنطمعلن   ،ةسوري

 ./30.10.2018 –/رويترز  .عمهم فيها واشنطن بقوات على األرضتد

 

 يلإسرائ .7

 أهمية ربعاء من قلل مسؤول إسرائيلي يوم األ  .أ
 

 التحديث الروس ي للدفاعات الجوية السورية، قائل

الصاروخي الذي  300-إن طائرات الشبح املقاتلة اإلسرائيلية قادرة على التغلب على نظام إس

 ./03.10.2018 –/رويترز  .ومن املمكن تدميره على األرض ،اخر  مؤ  ةليه سوريحصلت ع

 

 

  واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة األمم املتحدة .8

( أغنس مارشايلو: إن األمم UNMASقالت رئيسة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام ) .أ

ر وجود ما ال يقل عن  ة. ة وطفل، في مناطق تهدد حياتهم األلغام األرضييون رجل وامرأمل 8.2املتحدة تقد 

 ./01.10.2018 –جيرون /

قال املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن األشهر الثلثة املقبلة مهمة، في سياق إرساء  .ب

ا أن املجتمع الدولي، على األقل بخ صوص االستقرار في إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية، مضيف 

 ./04.10.2018 –ر أنه لن يتركها. /جيرون سورية، قر 

مناشدات لتسهيل وصول الخدمات الصحية  ،األربعاء ،منظمة األمم املتحدة للطفولة يونسيف وجهت .ج

ألطفال وعائلتهم في مخيم الركبان عند الحدود السورية األردنية. وحذر كاباالري، املدير إلى اواألساسية 

ألف شخص،  45 ا لنحوفريقيا، من ازدياد الوضع سوء  أط وشمال ي الشرق األوساإلقليمي لـيونسيف ف
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الصحراوية القاسية، على حد  حوالاأل بينهم كثير من األطفال، مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة في 

 ./10.10.2018 –وصفه. /سمارت 

وات سيطرة ق لىة عتوفير الحماية لعموم املنطقة الخارجإلى إمنستي  عت منظمة العفو الدوليةد .د

وحذر األمين العام الجديد ملنظمة  ، وليس فقط املنطقة منزوعة السلح.ةالنظام السوري شمال سوري

العفو الدولية كومي نايدو، من تعرض مليين املدنيين للخطر في حال لم تمتثل األطراف العسكرية 

نتيجة تصريح رئيس طويلة،  حمايةأن املدنيين لن يتمتعوا بال قترضاالتركي، إذ  -للتفاق الروس ي 

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

ا إلى مخيم الركبان املحاصر من إيصال املساعدات اإلنسانية فور  إلى ثنين، اإل ،عا مجلس األمن الدوليد .ه

 ./29.10.2018 –. /سمارت األردنية –قوات النظام السوري على الحدود السورية 

ألمم املتحدة، الثلثاء، تأجيل شحن املساعدات اإلنسانية إلى مخيم الركبان جنوب غرب أعلنت ا .و

وقال منسق املساعدات اإلنسانية السورية في  ، بسبب العراقيل التي يضعها نظام بشار األسد.ةسوري

فل وصول قوااض ي، األمم املتحدة علي الزعتري، إن نظام األسد يرفض منذ يناير/ كانون الثاني امل

 ./30.10.2018 –. /شام املساعدات اإلنسانية إلى مخيم الُركبان

 

 أخرى   .9

 ال يوجد

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية حادي
  هآرتس اإلسرائيليةصحيفة شرت ن .1

 
األسد ساعد في صعود تنظيم الدولة بهدف نشر "عنوانه  مقاال

وتسهيل  املتطرفينفي احتضان نظام األسد د كاتبه دور يؤك ،"لعسكريةعملياته ا سويغوتالتطرف 

بالضبط ما يحاول يرى الكاتب أن هذا عملياته العسكرية، و  سويغتبهدف صعودهم في سورية، 

 . القيام به في إدلباألسد 

فاء ضإل  سعىأن األسد  ، منالخبير في الحرب السورية )كريستوفر فيليبس( هيشير الكاتب إلى ما قال

  ،لى حكمه عبر تصوير املعارضة عنيفة، وأجنبية، ومكونة من اإلسلميين الطائفيينالشرعية ع
 

 آمل

 .نظامه أوالجهاديين  إما :خيارين وضع العالم أمامفي من ذلك 

أن البنية الداخلية  إلى ما قاله فورد، السفير األميركي السابق لدى سورية، من ايشير الكاتب أيض  

التي تحكم إلى اليوم، وعلى هذا األساس ال تسيطر  أسسها حافظ األسد فسها تلك التيللنظام، هي ن
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وعن  .ة الحربمد  روسيا وال إيران على الدائرة الداخلية للنظام التي بقيت موالية لألسد طوال 

 ،ا في املنطقةاآلن أضعف، وأفقر، وأقل تأثير   ةسوريالحكم يقول فورد إن في ن استمرار األسد إمكا

ووضح أن  .سد في عزلة، وال يستطيع السفر إال إلى دول صديقة خشية من محاكمتهبينما يعيش األ 

كلفة إعادة تتتراوح  إذ، وال يمكنها التعامل مع السوريين العائدين. ةكلة في سوريأالبنية التحتية مت

 ./07.10.2018 –/أورينت نت  .مليار دوالر 400مليار إلى  250اإلعمار من 

 

  "تركي؟ -اق إدلب لصدام روس ي هل يؤسس اتف" عنوانب .2
 

تناول  كتب غازي دحمان في الحياة مقاال

صعبة الحل التي ينطوي عليها اتفاق إدلب بين بوتين وأردوغان التي ال يمكن ة كثير الشكلت فيه امل

إال من خلل حصول تنازل، فاضح ومحرج، ألحد طرفيه، تنازل ربما يقض ي على دور الطرف حلها 

 .في هذه الحربجميعها ب السورية في شكل نهائي، بما يعني خسارته الستثماراته تنازل في الحر امل

ولعل أخطرها، البند ، تنفيذالمع اقتراب آجال البنود الغامضة للتفاق تتكشف يرى الكاتب أن 

من املتعلق بمساحة املنطقة اآلمنة، واملسافة التي يجب على املعارضة التراجع عنها وإخلؤها 

الطرف التركي وافق على أن تكون هذه املنطقة على حساب تبين للمعارضة أن  إذثقيلة، األسلحة ال

هذه املسافة ستكون مناصفة بين مناطقها واملناطق  ، بعد أن كانت قد فهمت أنعارضةمناطق امل

يطر عليها، املعارضة ستخلي أكثر من ثلث املناطق التي تس. وهذا يعني أن التي يسيطر عليها النظام

س ذلك وحسب، بل إنها ستتنازل عن أفضل املناطق استراتيجية، الحتوائها على التلل لي

.لكن هل كان لوقوعها على خط التماس اهذه املناطق هي األفضل تحصين  و والجبال،  واملرتفعات

ذلك جمة املنطقة؟ يجيب الكاتب على اهذا التنازل الخطر مقابل ضمانات تلقاها األتراك بعد مه

وأن السيطرة يجب أن  ،ات املسؤولين الروس واضحة وقاطعة، بأن االتفاق مرحليصريحبأن ت

 . 2018سد في وقت أقصاه نهاية نظام األ إلى تؤول 

دور الفصائل املسلحة ، و دة االتفاقيشير الكاتب إلى نقاط خلفية أخرى لم يحسمها االتفاق، كم

 .هذه املناطق لىإظام األسد املستقبلي ووضعها، كذلك في ما يخص عودة ن

هما بضرورة حسابات الطرفين ورهاناتهما هي التي أنتجت االتفاق وليس قناعتيبدو للكاتب أن 

 .كثر من املراقبين ظن  التوصل الى اتفاق يشكل بداية لحل األزمة في سورية على ما 

كتشاف تفاق في حال اوقدرتهما على نسف االيتساءل الكاتب في نهاية املقال عن خيارات الطرفين 

الخيارات. . وما إذا كان الخيار العسكري ضمن هذه كل منهما أن األمور تسير لغير مصلتحه

ويستبعد الكاتب الخيار العسكري بسبب تعقيدات وتداخلت كثيرة، منها حسابات روسيا بشأن 

 .بهذا الخصوصكلها قض ي على ترتيباتها االتفاق سينقض  إذ إن، دة اإلعمارإعا
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 بتزاز الغرب، والطرف التركيال األرجح أن روسيا، بتصريحاتها وتهويلتها، تسعى قول: تم الكاتب باليخ

يدرك هذه الحقيقة ويواصل ترتيباته بناء على هذا اإلدراك، لكن ذلك ال يعني انعدام أخطار 

 .ها بهاالصدام، بخاصة إذا توصلت روسيا الى قناعة بأن االتفاق لم يأت بالثمار التي وعدت نفس

 ./07.10.2018 –اة الحي/

 

حال رفضت إيران مغادرة ا في أميركماذا ستفعل "ا بعنوان تقرير   األتلنتيكصحيفة نشرت  .3

ملواجهة خصم عنيد كإيران، يجب أن تتجه ية الجديدة ميركشار إلى أن االستراتيجية األ أ "؟ةسوري

حجب مساعدات ن التقرير أ ترضفوية، بذل مزيد من الجهد الدبلوماس ي والسياس ي في سوري نحو

إعادة اإلعمار عن املناطق الخاضعة لسيطرة الروس واإليرانيين جزء من هذه االستراتيجية في 

 .األموال إلى طهران ملنع وصول محاولة 

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

 
 

الواليات  . لذلك تحتاجالرئيسينم ردع خصومهم لوة خارج حدودهلقإظهار اإلى ن ، ويحتاجو وطويل

استراتيجيتها القديمة املصممة فطريقة جديدة تستطيع فيها الضغط على إيران، إلى املتحدة 

من  اتتطلب مزيد  ال تجدي هنا، وال بد مع النفوذ اإليراني من سياسة احتواء حاربة تنظيم داعش مل

آالف املقاتلين  يهأكبر التحديات التي تواجهها الواليات املتحدة،  علول. نية التحتيةالقوات والب

ا لكل املنطقة بسبب قدرة إيران على إعادة ة، ويشكلون تهديد  نشرتهم إيران في سوريذين الشيعة ال

  .، في حروب أفغانستان واليمناتشارك حالي   إذإلى صراعات أخرى، توجيههم 

 فيللتأثير إلى دور روس ي أكبر ية، ضمن سياسة االحتواء، ميركاأل اإلدارة  حتاجوبحسب التقرير، ت

 ة، وال بد من توطيد العلقة مع بوتين من أجل هذا.تحركات إيران في سوري

توسع نفوذها في أنحاء سإيران  فإنفي حال فشل استراتيجية االحتواء هذه، ، أنه ايرى التقرير أخير  

ات املتحدة عالقة أكثر في مستنقع الحرب السورية مع بح الواليستص بينما كلها الشرق األوسط

 /17.10.2018 –ال تستحق الذكر. /بوابة الشرق مكاسب 

 

تعزيز إيران من  "ةهكذا تعزز إيران من نفوذها بسوري"عنوانه ، اأميركصوت حذر تقرير ملوقع  .4

ر قوات النظام انتصاظل  ا في، ال سيمفي سورية سياس يالقتصادي و االعسكري و النفوذها ل امؤخر  

بعد توقيع  ، وال سيماملعظم املناطق التي كانت بأيدي املعارضة السوريةعلى األرض، واستعادتها 

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

نقل التقرير عن . اميركية جيد  كه اإلدارة األ وهذا ما تدر  .سورية يران ترسم لبقاء طويل األمد فيأن إ
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ا، قولها: في الوقت الذي تعمل فيه روسيا أميركرئيسة لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في 

اك ا وشركائها ما تزال تتبدى هنأميرك، فإن مصالح ةوإيران للحصول على غنيمة كبيرة في سوري

د النفوذ املتنامي إليران في سكة وشاملة لصراتيجية متمااستإلى أن واشنطن تحتاج وأضافت 

 .املنطقة

 اواقتصادي   ابمقاربات ثلث: عسكري   ةزاده إن إيران ترسخ وجودها في سورياملحلل مجيد رفيع وقال 

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

ثل هذه االتفاقيات ستقدم لـالحرس الثوري اإليراني، ورأى أن م .يةعسكرية السور بناء الصناعة ال

، وإنشاء مزيد من القواعد ة، العذر املثالي للبقاء في سوريةاإليراني ستخباراتوفيلق القدس، واال 

 .أكثر السوريةختراق األجهزة األمنية االعسكرية، و 

ة يار دوالر في سوريمل 16ق إيران إنفاولى هي ة: األ ثلث نقاط رئيسفي 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  10رسوم إصدار املإلى  ان هي من دفعأن إير  يفترض همة، وبعضحساب تهميش السن

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

أما الثالثة  .، ويساعد إيران بالتالي في مسعاها للتغيير الديمغرافيملكية منازلهم وعقاراتهم املدمرة

 . يةميركالسياسة األ التعارض مع  فهي

ا، ولكن يمكن اتخاذ بعض قد يتطلب وقت   ةالخروج الكلي إليران من سوريلقول إن تم التقرير بايخ

 ./17.10.2018 – 21/عربي  .في هذه املرحلة اإلجراءات الحتواء النفوذ اإليراني

 

 اللباحثة الطبية )آني سبارو(، قالت فيه إن بشار األسد يشن حرب   انشرت مجلة فورن بولس ي تقرير   .5

ين تجسدت في التدمير املتعمد للبنية التحتية للقطاع الصحي، ضمن تكتيك جية ضد السوريبيولو 

 .شرير وله سوابق تاريخية ونتائج خطرة على الصحة العامة

املياه النظيفة والصرف الصحي، وأشارت )سبارو( إلى أن اإلجراءات العامة للصحة، مثل توفير 

العدوى، حولها النظام إلى أسلحة  تطعيم ومكافحةإضافة إلى التخلص من النفايات وحملت ال

، إلى ظهور مستويات جديدة ةأدى الصراع في سوري إذبيولوجية، بسبب التدمير املتعد الذي أتبعه، 

 .من املرض لم تظهر منذ حقبة نابليون 
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تية األساليب الوحشية املتبعة في املعارك يجب أال تمتد لتشمل البنية التح ويشير التقرير إلى أن

حظرت اتفاقات جنيف التي صممت بهدف تجنيب املدنيين ويلت الحرب،  فقدلصحية، للرعاية ا

 
 
 . في جرائم حرب اإجراءات مشابهة لتلك التي قام بها )األسد( الذي يعد على هذا األساس متورط

لنظام التفصيل بعض الخطوات التي قام بها نظام األسد لتدمير البنية التحتية ليتناول التقرير ب

ا لقصف والتدمير املباشرإلى ا إضافةالصحي ) أعمال  التي وصفها بأبها بسيطة، مثل إيقاف (طبع 

الصيانة في محطات معالجة املياه والصرف الصحي، نتيجة اعتقال النظام للمهندسين العاملين 

ما  ،هناك وموظفي الصيانة والتوقف عن دفع رواتبهم. وتوقف النظام عن التخلص من النفايات

حجب  ظهور ناقلت األمراض املعدية مثل الفئران والذباب الرملي. واعتمد النظام علىفي تتسبب 

 
 
م باحتجاز اللقاحات املستخدمة ضد شلل قاو  .ا للمياه النظيفةأساس   االكلور الذي يعد شرط

السيطرة ومن خلل .. التي يمكن الوقاية منها باللقاحاتكلها األطفال والحصبة واألمراض األخرى 

احة من العبور املستخدمة في الجر  جميعها لقوافل اإلنسانية، منع نظام )األسد( املواد الطبيةعلى ا

مضادات االلتهاب الرئوي واملضادات الحيوية إلى . وكذلك األمر بالنسبة إلى املناطق املحاصرة

 .األخرى 

ب، نجحت في إعادة سد( خلل الحر وأشار التقرير في ختامه إلى أن التكتيكات التي اتبعها نظام )األ 

ض بسبب الحروب، مع وجود إلى القرن التاسع عشر، من حيث مستويات انتشار األمرا ةسوري

. أما تدابير حمايتهم فقد ااختلف واحد مهم، أن الضحايا اآلن، في معظمهم مدنيون وليسوا جنود  

 ./26.10.2018 –/أورينت نت  .اتدميرها وحجبها عمد   جرى 

 

 عربي الجديد كفي ال .6
 

ْي األسد بعنوان  تبت سميرة املساملة مقاال
َ
الدستور السوري بين وفد

تناولت فيه الحراك الدائر حول تشكيل اللجنة الدستورية وما يتصل به من أسئلة  ةواملعارض

 شكلت.مو 

 مالسماح له تشير الكاتبة في بداية مقالها إلى غياب السوريين عن هذه العملية، سواء بسبب عدم

دائم كتابة دستور في مهمة هذه اللجنة ب بسبب جهلهم مأي اختيار أعضاء اللجنة، باملشاركة ف

 للبلد، أم ضبط وثيقة دستورية موقتة، تضبط مرحلة إنهاء الصراع املسلح
 
مشكلة هناك ، ا. إذ

ها مشكلة الخلف حول مضمون عمل. وهناك تشكيل اللجنة، من حيث التمثيل والشرعية واألهلية

 وافق عليهاالت جرى ي حال ف
 

 فيتراض ي بين طر، وهو ال. وللتوافق طريقان، أحدهما يبدو مستحيل

 املحليينالصراع 
 
 .لتسويات الدولية، هو اا. والثاني، األكثر حظ
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بمشروعين حيويين، أحدهما  ترى الكاتبة أن تسريع إنجاز اللجنة يتأثر بنوعين من املحفزات، تتمثل

إيران  إذ ترى  ،األمر يعني املعارضة بشكل أساس يي، وهذا لتدخل اإليرانبإبعاد اسياس ي، يتعلق 

الشرط اللزم لكثير من الدول الفاعلة في الصراع  وهوتأخير الحل السياس ي،  العامل الحاسم في

 .اودولي   اوإقليمي   اإعادة اإلعمار وعوائدها محلي   في مشروعاتاقتصادي، يتمثل . وثانيهما على سورية

ا لم يفرض الدستور الجديد بصيغته الجديدة، وبأساليب تنفيذه على إذل الكاتبة: ثم تتساء

أعوام، من  8السورية من )النظام واملعارضة(، فهل يمكن أن يحدث ذلك بالتراض ي بعد  املكونات

؟ تجيب الكاتبة بأنه ال مناص من فرض التغيير من الخارج، وبقرارات أممية تؤسس ملرحلة حربال

ر خيا في مقابلننا إأي .. أن يخضع النظام لعملية التغيير بالتراض يملستحيل سد، ألنه من اما بعد األ 

كان شكله ومحتواه، إلنهاء مرحلة الركود في العملية السياسية، )التي خرج  اإما القبول بالتغيير أي  

ا بعد النزاع منها العامل السوري ببعديه املؤيد واملعارض للثورة(، واالنتقال إلى مرحلة العمل م

طرف يوجد ال  إذ، االصراع دولي  الصراع بانتظار هزيمة تلحق بأحد طرفي ة مد  املـــسلح، أو تمديد 

 .محلي قابل للنصر ضمن املعطيات الحالية

عودة ، و ادء مرحلة إعادة اإلعمار في املناطق األكثر تضرر  ترى الكاتبة أنه يمكن التعويل على ب

ية خارج سيطرة املركز )دمشق(، وهو ما تعمل عليه روسيا ات تنموية محلالنازحين إليها، لبناء قدر 

 إركاء املجموعة الرباعية في تركيا، أي اآلن مع ش
 
 ان دوائر الضغط على دمشق للتخلي عن إيران شرط

لعملية التسوية السياسية، لم تعد فقط من جهة الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل، وإنما 

من  افيها، من خلل شراكاتها املأمولة مع فرنسا وأملانيا بدء   اري  محو  اكل مركز  أصبحت روسيا تش

 
 

 .إلى دمشق الشمال وصوال

إن ضبط إيقاع التغيير الدستوري مع بدء انفراجات تمويل إعادة اإلعمار في تختم الكاتبة بالقول: 

، إال ضيقة ومحدودة أنه يقلص طموحات السوريين، ويجعلها تمر من قناةمن رغم السورية، على 

اية التسليم بضرورة التغيير في األدوات ترفع ر كلها أنه يؤكد أن األطراف املتنازعة في سورية بدأت 

واألسلوب لحصد النتائج على قلة أرباحها، وتقنين الخسائر التي طاولت الجميع على اتساع رقعة 

 ./28.10.2018 –/العربي الجديد  .املتدخلين في حرب السنوات الطويلة
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عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  ثاني

 والعسكرية
وشهد  ،بامللف السوريزدحم النصف األخير من تشرين األول/ أكتوبر بعدد من االجتماعات املتعلقة ا

ل، ولوضع خطط بهدف أكثر من مستوى  فيتحركات إقليمية ودولية نشطة 
 
عط

ُ
تحريك مسار الحل السوري امل

 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.ك املبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي مستورا منصبه نهاية ديلة قبيل تر ب

قام املبعوث األممي دي مستورا بزيارة إلى سورية، واختصرها من يومين إلى ساعات بسبب خلف مع وزير 

مها في إحاطة  بعدها بيومينخارجية النظام السوري حول اللجنة الدستورية التي ينوي تشكيلها، وقال  إلى قد 

ا لأل السوري إن النظام  حول زيارته إلى دمشقمجلس األمن  كشف و ، دستور ال وغصمم املتحدة في ال يريد دور 

ا  وليد املعلمأن  لم يقبل بدور لألمم املتحدة، في تشكيل أسماء أنه يفهم دور األمم املتحدة بشكل مختلف، مضيف 

يمكن أن  آستانة، وأن النظام قال إن روسيا وضامني أو تحديدها دستوريةفي اللجنة الأعضاء القائمة الثالثة 

 ألمم املتحدة.إلى ائمة ثالثة، ويقدموها يتفقوا على إعداد قا

 
ُ
حاول القفز فوق قرارات مجلس األمن الدولي ذات العلقةموسكو حاول ت

ُ
ا ت ملساعي اتعطيل ، وهي عملي 

يد من أجل سحب امللف من الدستورية  دي مستورا في اللجنةه فض ما يقوم بر إلى دفعت دمشق ، و األميركية

ا األمم املتحدة ز مؤتمر في  وإبقائه ،نهائي  االتحاد و واشنطن الروس ي من جهة، وورقة تفاوض مع  آستانةحي 

 من جهة ثانية. األوروبي

ل املعارضة السورية موسكو و  فاوضاتتالهيئة العليا للت زار 
 
مث

ُ
رجية سيرغي الفروف وزير الخا قتالتالتي ت

، وبعد اللقاء أدلى اللجنة الدستوريةأهمها  ،عدةملفات الزيارة بناء على دعوته، وبحث الطرفان  كانتالذي 

دت عدم وجود أي تغيير في املوقف الروس ي سوى مزيد من رئيس وفد التفاوض نصر الحريري 
 
بتصريحات أك

ت الدولية ذات الصلة وتناس ي القرارا آستانةمؤتمر  خراط بمساراتالضغوط إلقناع املعارضة السورية باالن

أي عملية سياسية ذات صدقية يجب أن تكون عملية متوازنة ومتماشية مع بالقضية السورية، وشدد على أن 

إشرافها، وطالب األطراف ب، أي بإشراف األمم املتحدة وليس كما ترغب روسيا قرارات مجلس األمن وبيان جنيف

الجانب الروس ي وعمل ونتائج هذه اللجنة، بينما أبدى  لسورية بوضع جدول زمني لتشكيلية بالقضية ااملعن

 انزعاجه من التدخل األميركي في ملف اللجنة الدستورية.

ا في  حضرها زعماء كل ، قمة رباعية سطنبول التركيةإ تشهدتشرين األول/ أكتوبر،  26بعد يومين، وتحديد 

ووضع بينهم  قواسم مشتركةليجاد الدول األربعة إبهدف  امللف السوري وابحث، و انيا وفرنسامن روسيا وتركيا وأمل

ا أن القواسم  آليات مشتركة للتعامل مع امللفات املطروحة بشأن القضية السورية، لكن من الواضح تمام 

قنع الواليات املتحدة كلها املشتركة 
ُ
 أن تنضم إلى هذا الجهد الروس ي.بال يمكن أن ت
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 إذالدول حول األهداف األولية في سورية، هذه ف الرؤى لدى اختل  في للقادة األربعةاالصح املؤتمرعكس 

شمال سورية، األكراد  أكد بوتين ضرورة محاربة اإلرهاب، في حين شدد أردوغان على ضرورة محاربة اإلرهابيين

يقيمون ، بمن في ذلك من مجميعه ن و سوريشارك فيها الأكد ماكرون وميركل ضرورة وجود انتخابات حرة يُ فيما 

 في الخارج، وضغط روس ي أكثر على النظام.

  ،من أجل سوريةالسبعة اجتماع مجموعة تشرين األول/ أكتوبر  28في لندن إلى ذلك ُعقد في 
 

التي تضم  كل

ا على اجتالواليات املتحدة، بريطانيا، فرنسا، أملانيا، السعودية، األردن، ومصر.  من أرسلت  سطنبول،إماع ورد 

ا هذا ُيعد و  ،وفد املعارضة لحضور اجتماع لندن ملجموعة السبعإلى ملتحدة دعوة الواليات ا ا إيجابي  في مؤشر 

متابعة الضغوط الدولية من جديد وكان هدف االجتماع  سياق تكثيف الدعم للمعارضة في املحافل الدولية

 واألممية إلعلن إطلق اللجنة الدستورية.

روسيا لن تتمكن عبر دعمها لألسد في سورية، من أن إن  دفاع األميركييم ماتيس، وزير الجتوازي، قال الب

ن أ خلل كلمة في مؤتمر )حوار املنامة( في البحرين، وأضاف تحل  محل الواليات املتحدة في الشرق األوسط

الشرق  حيال يات املتحدةوالشفاف للوال وجود روسيا في املنطقة ال يمكن أن يحل  محل االلتزام الطويل والدائم 

 األوسط.

زال يحكم القضية السورية موقفين أساسيين، املوقف األول روس ي داعم للنظام ولسيطرته على األراض ي  ام

ووضع دستور غير بعيد  إعادة اإلعماربعملية والبدء سورية إلى إعادة اللجئين السوريين إلى  ، داٍع كلها السورية

ا،الدستور العن  . واملوقف الثاني أميركي يدفع باستثناء القوات الروسيةكلها جنبية وخروج القوات األ  قائم حالي 

ا دستور جديد األمم املتحدة، ويدفع كذلك باتجاه وضع انتقال سياس ي وفق قرارات ضمان حصول باتجاه  كلي 

د الطريق لسورية يضمن الحكم التداولي و  وكذلك خروج ا، لسلطة تدريجي  رأس النظام السوري من اخروج ليمه 

 د الروس ي.و ، ووضع حدود واضحة للوجليشيات التابعة إليرانيامل

، وهم تركيا وإيران، آستانةالحلف الروس ي هش أكثر من الحلف األميركي، فروسيا تعتمد على ضامني مؤتمر 

لواليات املتحدة بين روسيا واة مد  وتركيا تنوس منذ  با ودول عربية وراء حلف الواليات املتحدة،و بينما تقف أور 

ا و وتبحث أين يمكن أن تجد مصالحها االستراتيجية املستقرة،  ،مترددة ، وتحالف ةكبير  صورةبإيران منبوذة دولي 

يديولوجيات متناقضة واملصالح متضاربة ومتصادمة في بعض أن األ  فتراضباروسيا معها يخلو من الثقة، 

ا واستقالحلف األميركي فأكثر  األحيان، أما
 
ا بأي حل سياس ي مهما كثرت رسوخ ا، ومن الصعب املض ي قدم  رار 

دون أن يكون هناك مباركة أميركية لن تأتي في الوقت الراهن، ربما بانتظار االنتخابات من االجتماعات والقمم 

 األميركية املقبلة.
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 حقاتملعشر:  ثالث

 2018كتوبر أ /1لشهر تشرينث حوادالتسلسل أهم  .1

 

 

نتفاصيل عن الحدثالحدثيومشهر مالحظاتالتصنيفالفاعلي 

بدء محارصة مخيم الركبان1

قوات النظام وميليشيا متحالفة 

معها تقطع الطرق المؤدية إىل مخيم 

الركبان وتمنع وصول اإلمدادات إليه

قوات النظام السوري.

الميليشيا العراقية المتحالفة مع 

تابعة إليران قوات النظام، وال
ي
إنسان 

2

تشكيل هيئة تنفيذية 

للمناطق الخاضعة لسيطرة 

اإلدارة الذاتية الكردية.

شكل "المجلس العام لإلدارة الذاتية 

ق سورية" هيئة تنفيذية  شمال وشر

للمناطق الخاضعة لسيطرة اإلدارة 

الذاتية الكردية. وتم انتخاب 

كي   للهيئات التابعة  الرؤساء المشتر

لها

المجلس العام لإلدارة الذاتية 

ق سورية شمال وشر

سياسي - 

محلي

2
تسليم منظومة الدفاع الجوي 

الروسية إس 300 إىل سورية
عسكريوزارة الدفاع الروسية

7

استكمال عملية سحب 

األسلحة الثقيلة من المنطقة 

ي إدلب
 
وعة السالح ف المت  

فصائل المعارضة المسلحة 

ي إدلب تستكمل عملية 
 
المتواجدة ف

إخراج األسلحة الثقيلة من المنطقة 

ي إدلب تنفيذا 
 
وعة السالح ف المت  

كي حول إقامة 
لالتفاق الروسي التر

وعة السالح هناك منطقة مت  

فصائل المعارضة المسلحة 

ي إدلب.
 
العاملة ف

كية اف القوات التر بإشر

حسب وكالة األناضولعسكري

8

مرسوم للعفو عن المتخلفي   

أو الفارين من الخدمة 

اإللزامية

أصدر األسد مرسوما يعفو فيه عن 

جميع الفارين من الخدمة اإللزامية 

داخل سورية وخارجها..

عسكريالحكمومة السورية

27

اجتماع زعماء  تركيا وروسيا 

ي استنبول 
 
وفرنسا وألمانيا ف

لمناقشة الشأن السوري

زعماء الدول األرب  ع
سياسي - 

دوىلي

ين1 / أكتوبر  2018 ي الشأن السوري لشهر تشر
ن
تسلسل أهم األحداث ف
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