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 : نظرة عامة إلى أ
ا

  (1)هم مجريات املدةأوًل
،  741شهر لغت حصيلة هذا الب

ا
في املئة من املدنيين، ومن  14في املئة منهم كانوا من العسكريين، و 86قتيًل

، وبلغت نسبتهم  24بين املدنيين 
ا

في املئة إلى   17امرأة نسبتهن  17في املئة إلى  مجموع القتلى املدنيين، و 24طفًل

 القتلى املدنيين.

لى هذا الشهر )عسكريين ومدنيين( أن إجمالي عدد قتاألشهر السابقة من العام نجد بإحصاءات ومقارنة  

ا باألشهر السابقة من العام الجاري، وكذلك األمر بالنسبة إلى القتلى املدنيين،  هو األقل على اإلطًلق قياسا

ف دير الزور الشرقي، حيث فالحرب تراجعت  في معظم املناطق، ولم يبق من الجبهات الساخنة سوى جبهة ري

ات سوريا الديمقراطية )قسد( املدعومة من التحالف الدولي، ومقاتلي تنظيم ال مستمرة بين قو املعارك ما تز 

 الدولة اإلسًلمية في املواقع القليلة التي ما تزال تحت  تحت سيطرة التنظيم.

في املئة من القتلى سقطوا على أرض  90وللسبب السابق نفسه )استمرار املعارك في دير الزور( نجد أن نحو 

 ا هو الحال هناك منذ بضعة أشهر. لك املحافظة، وهذت

كتشف 
ُ
نتشل من املقابر الجماعية التي ما تزال ت

ُ
وفي موضوع الضحايا يمكن اإلشارة إلى أخبار الجثث التي ت

تراف هيئة أركان قوات في الرقة ودير الزور والبوكمال، معظمها بفعل إجرام داعش. ونشير كذلك إلى اع

ا عن طريق الخطأ في أثناء عمليات التحالف منذ بدء نشاطها  1139عن قتلها ما ل يقل التحالف الدولي ب مدنيا

 في سورية. 

ا في املشهد امليداني هذا الشهر عودة الضربات اإلسرائيلية ملواقع عسكرية تابعة إليران على  وكان لفتا

ا  15استهدف  ه عبر هجوم صارخيتين على األقل هذا الشهر، مرة في بدايتاألراض ي السورية. حدث هذا مر  موقعا

ا للقوات اإليرانية في سورية، ومرة قبيل نهايته بخمسة أيام.  مختلفا

و الحدث امليداني األبرز هذا الشهر، هو سيطرة قوات سوريا الديمقراطية )قسد(، بدعم جوي من قوات 

بذلك آخر معقل يبة منها، ليسقط ريف الشرقي لدير الزور وبعض القرى القر التحالف، على بلدة )هجين( في ال

 هام من معاقل التنظيم املتشدد شرق الفرات.

أما قرار ترامب بالنسحاب من سورية، فقد نتجت منه تحركاٌت ميدانية مختلفة، لسد الفراغ الحاصل عن 

الفرات، مليات التركية املتوقعة نحو منبج وشرق النسحاب، أو الستعداد لًلحتمالت الجديدة املمكنة، كالع

ا لًلحتكاك مع القوات أو تحرك  قوات النظام السوري نحو منبج وتمركزها في قرية )العريمة( غربي منبج تجنبا

ا عودة )قوات  األميركية التي ما تزال تسير دورياتها هناك حتى اللحظة. ومن هذه التحركات امليدانية نذكر أيضا

                                                             

 يقصد باملدة الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير(2)
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وفها في دير الزور والرقة، في إطار اتفاق لسوري، لتنظيم صفلتابعة ألحمد الجربا، رئيس تيار الغد االنخبة( ا

بين فرنسا وتركيا والوليات املتحدة، وهدفها منع تقدم قوات النظام إلى املناطق التي قد تنسحب منها قوات 

 سوريا الديمقراطية إذا نفذت تركيا عملية عسكرية ضدها.    

، لكن سنكعيد السعلى الص
ا

ذا باإلشارة إلى تطورين بارزين، أولهما تفي في تقريرنا هياس ي كان الشهر حافًل

هو قرار ترامب املفاجئ بسحب القوات األميركية من منطقة شرق الفرات في سورية بشكل عاجل، وهو القرار 

رامب، متفقون على نتائجه الذي نزل كالصاعقة على الجميع، بمن فيهم أقرب مساعديه، والجميع، ما عدا ت

ا على الفعل املنطقة وعلى ال الكارثية، على وليات املتحدة نفسها، فتنظيم الدولة لم ُيهزم بعد، وما يزال قادرا

والتأثير باعتراف الجميع، واملشروع اإليراني سينتعش من جديٍد، وسيصبح )أعداء( الوليات املتحدة جميعهم 

ما سيضر أبلغ الضرر  لجيش التركي، وهوالكردية الحليفة ألميركا فريسة سهلة ل في موقع أقوى، وسُتترك القوات

 بسمعة الوليات املتحدة وصدقيتها.

لقد بدأت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( حركة سياسية محمومة من خًلل جناحها السياس ي، مجلس 

 حميميم، وفرنسا، سوريا الديمقراطية )مسد( لحماية نفسها من الخطر التركي املحدق، فزا
َ
ر وفُدهم قاعدة

 النظام ودعوته لتولي أمر الدفاع عن املنطقة في مواجهة األتراك.ا، وبدأ بمغازلة وروسي

وبعيد موجة الحتجاجات والتحركات والضغوط، بدأت تظهر بعُض املؤشرات التي تدل على ش يء من التريث 

ا،  ح بالتخفيف بل بطريقة النسحاب وترتيباته، بما يسموإعادة النظر من قبل ترامب، ليس بالنسحاب تحديدا

دار األذى واملخاطر املختلفة، فالرئيس ترامب تحدث مع نظيره التركي عن انسحاب "بطيء ومنسق من مق

للغاية"، والسناتور الجمهوري لينزي غراهام قال بعيد لقائه بترامب إن األخير ملتزم بدحر تنظيم الدولة 

 من قراره بسحب القوات.اإلسًلمية على الرغم 

، فهو بدء عودة العًلقات الدبلوماسية بين نظام األسد وبعض األنظمة راس ي البارز اآلخأما التطور السي

العربية، منها السودان الذي افتتح هذا الخط بزيارة رئيسه املفاجئة إلى دمشق، ولقاء نظيره السوري، وهي األولى 

افتتحت سفارتها في  بية املتحدة التيم، ومنها اإلمارات العر 2011ية في ربيع لزعيم عربي منذ اندلع الثورة السور 

دمشق، وتبعتها البحرين، وهناك أخبار عن تلبية الرئيس املوريتاني دعوة األسد له لزيارة دمشق بداية العام 

ا إلعادة النظام السوري إلى مقعده في جامعة  الجديد.والتحليًلت معظمها تشير إلى تسارع هذه املساعي تمهيدا

ر 
ُ
 بعد اندلع الثورة. م2011د منها عام الدول العربيةالتي ط
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ا: الضحايا  ثانيا

 (2)يا.بيانات عن الضحا1

 ديسمبر وتوزعهم بحسب الفئات وبحسب املحافظة: /1( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر ك1الجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 

 د القتلى ونسبهم بحسب الفئة: والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان أعدا

 
 

                                                             
 لى البيانات:(مالحظات ع3)

حايا( م محددة، فعبارات مثل )سقوط عدد كبيرمن القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( التكفي للتسجيل، فتُهمل أو يُشار إليها  بـ ) أخبار عن الضيُهمل  الضحايا الذين ال ترد بهم أرقا -

 .ذلك يكون العدد المسجل لدينا غالبًا أقل من العدد الحقيقي.ل

داد الفئات، يُعد القتلى جميعهم من الرجال، وهذا يعني ارتفاًعا ًوهميًا في أعداد القتلى المسجلين من الرجال، يقابله انخفاض وهمي في أعمن دون تفصيل في  عند ورود أعداد-

 .المسجلين من باقي الفئات

 .لبالغات فقطألطفال النهتم بجنسهم، وهذا يعني أن الرقم المسجل من القتلى النساء، يمثل االقتلى من ا -

 .ريخ التسجيل هوتاريخ نشرالخبر وليس تاريخ حدوث القتلتا -

الفئة

ق
ش

دم

ف 
ري

ق
ش

دم

عا
ر
د

ء
دا
وي

س
ال

رة
ط
ني
لق
ا

ص
حم

اة
حم

ب
حل

ب
دل

أ

س
و
ط
ر
ط

ية
ذق

ال
ال

قة
ر
ال

ر
و
ز
ال
ر 

دي

كة
س

ح
ال

ئة
لف
 ا
ج
م

%

%03200351411050595163986مقاتل

%000000200000220243طفل

%000000011000150172امرأة

%02120241314001220618رجل مدني

%0212026141500159010214مج القتلى المدنيين

%0532051128260516541741100مج القتلى حسب المحافظة

%0%1%0%0%0%1%1%4%4%0%1%0%88%0%100%

ضحايا شهر ك1 / ديسمبر - حسب الفئة
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بحسب وسيلة القتل وبحسب ديسمبر، وتوزعهم  /1( أدناه يبين أعداد ضحايا كانون 2دول رقم )لجوا

 املحافظة: 

 
 (2جدول رقم )

  

ق
ش

دم

ف 
ري

ق
ش

دم

عا
در

اء
يد

سو
ال

رة
ط
ني
لق
ا

ص
حم

اة
حم

ب
حل

ب
دل

أ

س
طو

طر

ية
ذق

ال
ال

قة
لر

ا

ور
لز

 ا
ير

د

كة
س

ح
ال

ئة
لف
 ا
ج
م

%

%0300037510040396042858اشتباكات ومعارك عادية

%000000000000238023832قصف جوي

%001202322000061375مفخخات وألغام

%02000000300050101تعذيب وإعدامات

%01100010900180213اغتيال وقنص

%0000000140101071أخرى

%0622051128260516541741100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%0622051128260516541741100إجمالي الضحايا

%0%1%0%0%0%1%1%4%4%0%1%0%88%0%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر ك1 / ديسمبر - حسب وسيلة القتل

أسلحة ووسائل تقليدية
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 (: 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 
 

 
 

 القتلى وتوزعهم بحسب املحافظات:أعداد فيوضح أما الرسم البياني اآلتي 
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ديسمبر، بحسب املحافظة، مرتبة بحسب العدد  /1أما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا كانون 

ا:  تصاعديا

 
 

 .بيانات مقارنة2

ديسمبر، موزعين  /1حتى نهاية كانون  2018( يعطي فكرة عن كامل ضحايا العام 3الجدول اآلتي  ذو الرقم )

 ب الفئات واألشهر:بحس

 
 (3جدول رقم )

  

المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الفئة

%

 إلى

المجموع

%

 إلى

المدنيين

%1330106216278499107519856317488837976391121274مقاتل

%25%1663402811004892847124351032413689طفل

%16%1232291627631466247181369178936امرأة

%66%3638369322461492302851728710713361360124رجل مدني

%107%65214051375422228368431290129155305102586238مج المدنين

%19822467300212711138111914169218771038110274117074112مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية ك1/ ديسمبر - موزعين حسب األشهر وحسب الفئات
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 (:3البيانية التفصيلية اآلتية توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )سوم والر 

 
 

 
 

 



 2018 هر كانون األول/ ديسمبرش رير املرصد عنتق مرصد حرمون 

 

 

 
10 

 

 
 

 



 2018 هر كانون األول/ ديسمبرش رير املرصد عنتق مرصد حرمون 

 

 

 
11 

 
 

 –ديسمبر  /1حتى نهاية كانون  – 2018( أدناه يقدم فكرة تفصيلية عن ضحايا العام 4والجدول رقم )

 موزعين بحسب وسيلة القتل وبحسب األشهر:

 
 (4جدول رقم )

  

%المجموعك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2الوسيلة

%117010251360636591526756320465586473428833655اشتباكات وقصف أرضي

%66713291560434385425484294301322507238694646قصف جوي

%96714682787288118294272378315مفخخات وألغام

%2015111010253314137209103412تعذيب وإعدامات

%2219194449584940295024214243اغتيال وقنص

%786525136816181771361أخرى

%000600000000600كيماوي

%19822467300212711138111914169218771038110274117074112مجموع

ضحايا العام 2018 لغاية ك1 / ديسمبر )موزعين حسب وسيلة القتل وحسب األشهر(
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 ( أعًله:4)وضح ما ورد في الجدول رقم والرسوم البيانية اآلتية ت
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موزعين بحسب  –ديسمبر  /1حتى نهاية كانون  2018( يبين توزع ضحايا العام 5الجدول أدناه رقم )

 املحافظات وبحسب األشهر:

 
 (5جدول رقم )

 

  

%مجك1ت2ت1أيلولآبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباطك2المحافظة

%304915626835926030008736دمشق

%35010041396187783613012467406339124ريف دمشق

%4060116720158495138228210037درعا

%20001573224611324353السويداء

%16111631810000470القنيطرة

%19306110922961821453222حمص

%10127203459226928827113522حماة

%294564702573251409144758328206115حلب

%4812602371251231459213674756626184013أدلب

%00000000300030طرطوس

%001507153002035771الالذقية

%16632411611841630الرقة

%648457442412328533376316578797853654639445دير الزور

%04382990135293112132الحسكة

%19822467300212711138111914169218771038110274117074120مجموع

توزع ضحايا العام 2018 لغاية ك1/ ديسمبر )حسب المحافظات وحسب األشهر(
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 ه:( أعًل 5انات الجدول رقم )البيانية اآلتية توضح بي والرسوم

 
 

 
 

 ياعن الضحا.أخبار 3

عذيب في  15قالت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان اليوم، إن ما ل يقل عن  .أ تلوا بسبب التَّ
ُ
ا ق شخصا

عذيب على يد  964. كما وثق التقرير مقتل 2018سورية في تشرين الثاني/ نوفمبر  ا بسبب التَّ شخصا
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ا من 939م، كان 2018منذ مطلع  في سوريةالفاعلة األطراف الرئيسة  هم على يد قوات النظام شخصا

 /2.12.2018 –السوري. /وكالة شام 

بانتشال الجثث من املقابر الجماعية « مجلس الرقة املدني»التابع لـ « فريق الستجابة األولية»يستمر  .ب

ومن « البانوراما»مقبرة  جديدة منجثة  13ومن تحت األنقاض في مدينة الرقة، وقد انتشل الثنين، 

 /10.12.2018 –ينة. /وكالة سمارت حي الثكنة في املد

مقابر جماعية،  7أعلنت قوات النظام في مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي أنها عثرت على  .ج

 /12.12.2018 –أمس الثًلثاء، تضم مئات الجثث ألشخاص مجهولي الهوية. /جيرون 

كانوا قد  معتقل لديه، ممن 700أعدم أكثر من « الدولة اإلسًلمية»تنظيم مصادر موثوقة إن قالت  .د

اعتقلوا بتهم مختلفة، من ضمنهم أمنيون وعناصر في التنظيم حاولوا النشقاق عنه. /املرصد السوري 

 /19.12.2018 –لحقوق اإلنسان 

يدة من مقبرة جثة جد 27 األربعاء، «ملدنيمجلس الرقة ا»التابع لـ « الستجابة األولية»نتشل فريق ا .ه

 /20.12.2018 –رقة. /سمارت جماعية في مدينة ال

ا إلى ما لديها من  .و قال بيان صادر عن التحالف الدولي، اليوم األحد، إن هيئة أركان قواته تعتقد، استنادا

تلوا، من  غير قصد، جراء ضربات التحالف م 1139معطيات، أن 
ُ
ا على األقل ق نذ بدء عملية مدنيًّ

 /30.12.2018 –/شام  .في سورية والعراق« م الصلبعز ال»

 

ا: التغييب القسري 
ا
 ثالث
 من مراكز إيواء في مدينة  170قدمت مخابرات النظام السوري على اعتقال نحو أ .أ

ا
رجًل

عدرا، وذلك بمساعدة من مقاتلين سابقين من الفصائل، ممن أجروا مصالحات وتسويات 

 /1.12.2018رصد السوري امل/مع النظام. 

حالة اعتقال تعسفي في  529ما ليقل عن  «ن"الشبكة السورية لحقوق اإلنسا»وثقت  .ب

باملئة منها لدى قوات النظام  70سورية خًلل شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، 

: سمارت/السوري، في ما وثقت أكثر من سبعة آلف حالة اعتقال منذ مطلع العام الجاري. 

3.12.2018/ 
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ا: الن  ر واللجوء زوح والتهجيرابعا

 والتهجير القسري  .أخبار عن النزوح1

 من أجل إنقاذ نح«املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان»أطلق  .أ
ا

ألف  45و ، نداء عاجًل

ا كارثية في مخيم الركبان على الحدود األردنية السورية، في ظل  نازح سوري يعيشون أوضاعا

 وء. وقال املرصد إن النازحين السوريين فيعزلهم في أحوال جوية ومعيشية في غاية الس

ا على «املخيم يعيشون "بًل أدنى مقومات للحياة ، حيث تفرض قوات النظام السوري حصارا

، وتعزله عن بقية األراض ي السورية، في ما يمتنع الجانب األردني عن استقبال هؤلء املخيم

 19.12.2018شام: /ئية. الًلجئين على أراضيه إل في الحالت اإلنسانية الستثنا

صفدي، عن وجود تنسيق أميركي روس ي أردني، األردني، أيمن ال كشف وزير الخارجية .ب

إن هنالك تنسيقا ثًلثيا بين »"الحدود األردنية، وقال  لتفكيك مخيم الركبان الواقع قرب

ى ، وتأمين عودة قاطنيه ال«األردن والوليات املتحدة األميركية وروسيا لتفكيك املخيم

 /29.12.2018شام: /بلداتهم وقراهم. 

 

 أخبار عن اللجوء والجاليات.2

مل بقرار منع ترحيل أقر وزراء الداخلية في الوليات األملانية الست عشرة تمديد الع .أ

السوريين املرفوضة طلبات لجوئهم أو املدانين من قبل املحاكم األملانية أو املصنفين 

الوزراء ملدة ستة أشهر أخرى، وجاء في قرار سورية من جهات أمنية إلى بلدهم  ""خطرين

الوضع في سورية حتى ربيع العام املقبل، فإن قرار منع ترحيل أنه إذا لم يطرأ تغيير في 

ا حتى نهاية عام   /1.12.2018شام: /. 2019السوريين يتمدد تلقائيا

ذ ودي منألف سوري إلى بًلدهم عبر معبر نصيب الحد 28أكد مصدر أمني أردني عودة  .ب

 /4.12.2018: شام/ .توبر املاض يافتتاحه في منتصف تشرين األول/أك

الثًلثاء إن نحو ربع مليون  «املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الًلجئين»أعلنت  .ج

 /11.12.2018لجئ سوري يمكنهم العودة إلى سورية خًلل العام القادم. /سمارت: 

جئين مليار دولر لدعم الًل  5.5ة بقيمة داد خطأعلنت األمم املتحدة الثًلثاء عن إع .د

ستضيفة لهم، وهي األردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق السوريين والبلدان الخمسة امل

 /م2108-12-11:شام /. 2020و 2019خًلل العامين القادمين 
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قال الناطق الرسمي باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الًلجئين باألردن  .ه

عداد ردن إلى بًلدهم ضعيفة للغاية، وبأ، إن عودة الًلجئين السوريين في األ حواري  محمد

ا، ول يمكن تصنيفها بـ"العودة ا إلى أن األردن شهد منذ "قليلة جدا تشرين  15، مشيرا

ا من إجمالي  4229، عودة حوالى 2018كانون األول/ديسمبر  8األول/أكتوبر وحتى  لجئا

مليون  1.3عن ية، بينما تتحدث السلطات األردنية املفوضألف لجئ مسجل لدى  670

 /16.12.2018:شام/د. لجئ موجودين في البًل 

ألف سوري عادوا  300وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت إن حوالى  قال .و

إلى بًلدهم بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون اللتين نفذتهما تركيا عبر الحدود في 

 /22.12.2018/رويترز: .وريةشمال س

ا كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من  50الجزائرية رحلت السلطات  .ز ا سوريا ا إلى  80لجئا يوما

 /27.12.2018شام:/رة لنظام األسد. النجير، من دون أي ضمانات، كيًل تسلمهم األخي

 

ا: املشهد امليداني  (4()3) خامسا

 .تطورات املشهد امليداني1

ا، استمرت إلسرائيلية على سورية مإسرائيلية أن الضربات اكرية ستخبارية وعسأكدت مصادر ا .أ ؤخرا

فذْت عبر أكبر هجوم صاروخي، من دون استخدام الطيران، واستهدفْت  75
ُ
ا، يتبُع  15دقيقة، ون موقعا

 /1.12.2018: شام/. "معظمها للحرس الثوري اإليراني واملقاتلين املوالين إليران و"حزب هللا

)أونروا( السبت، إن عشرات  «جئين الفلسطينيينوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الًل » قالت .ب

 /2.12.2018:سمارت/املنشآت التابعة لها في مخيمي درعا واليرموك ُدمرت بصورة شبه كاملة. 

خًلل اليومين املاضيين إحراَز تقدم داخل مدينة هجين الواقعة  «قوات سوريا الديمقراطية»تمكنت  .ج

كبدت فيها "داعش"، بعد معارك عنيفة بين الطرفين تن الجيب األخير الذي يسيطر عليه تنظيم ضم

 /7.12.2018:)قسد( خسائر كبيرة في األرواح. /شام

صباح يوم الجمعة، فرض سيطرتها على بلدة هجين في ريف دير  «قوات سوريا الديمقراطية»أعلنت  .د

ا عدة ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية تالزور الشرقي بشكل كامل، بعد معارك استمر    .أشهرا

 /14.12.2018جيرون:/

                                                             
 قصد بالمشهد الميداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها.3
 .الروتينية التي تحصل بصورة شبه يوميةال نسجل عمليات القصف والمعارك 4
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تركيا تعزيز مواقعها على جانبي الحدود مع سورية يوم األحد، اتفقت أنقرة وواشنطن على  بينما بدأت .ه

 /23.12.2018رويترز :/ .تنسيق النسحاب األميركي من سورية

أطلق صواريخ على أهداف قرب دمشق يوم قال مصدر عسكري سوري إن الطيران الحربي اإلسرائيلي  .و

 /25.12.2018:/رويترز .ثاء وأصاب ثًلثة جنود سوريينالثًل

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية )قسد( السيطرة على بلدة البوخاطر القريبة من مدينة هجين بريف  .ز

 /25.12.2018شام: /فة مع تنظيم الدولة. ديرالزور الشرقي، بعد معارك عني

ريتين جديدتين في محافظة األنبار غربي يش األميركي أنشأ قاعدتين عسكراقي إن الجقال مسؤول ع .ح

حدود السورية؛ القاعدة األولى شمال ناحية الرمانة والثانية شرق مدينة الرطبة التي العراق قرب ال

 /26.12.2018لزور. /سمارت:كيلو متر عن محافظة دير ا 100تبعد حوالى 

يد في قوات النظام سهيل لتي يقودها العمالعناصر من قوات النمر ا استقدمت قوات النظام آلف .ط

لحين من قبل روسيا، إلى مناطق سيطرة قوات النظام الحسن، ومن الفيلق الخامس املدعومين واملس

افظة دير الزور، وتمركزوا في املناطق عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف مح

الذي تسلل فيه العشرات من عناصر تنظيم ب الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة، في الوقت املقابلة للجي

إلى الضفاف الغربية لنهر الفرات، متجهين نحو بادية دير الزور، حيث الجيب  «الدولة اإلسًلمية»

املرصد /شمالي السخنة وجنوب دير الزور.  الكبير املتبقي للتنظيم ضمن البادية السورية

 /27.12.2018السوري:

التماس في ريفي منبج الشمالي ت صباح الجمعة الفائت على خطوط استكملت قوات النظام التي انتشر  .ي

والغربي، انسحابها من املحاور الشمالية والشمالية الغربية من ريف منبج، واقتصر وجودها على الريف 

ا في منطقة العريمة ومناطق واقعة غربيها وشمالي الغربي ملنبج، تحد غربها، حتى تتجنب الحتكاك مع يدا

ألميركية التي تواصل التجوال في ريف منبج، على الرغم من التهديدات التركية بشن عملية الدوريات ا

  /31.12.2018في املنطقة. /املرصد السوري:  عسكرية
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 5 .خرائط السيطرة والنفوذ2

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

 
  2018/ 12 /20يث تحد آخر – املصدر: نورس

  

                                                             

حيث يتم قضمها تدريجيا لصالح قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ناطق سيطرة داعش، باستثناء التغييرات التي تحصل في م 3

 ولصالح قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ أصبحت مجمدة، ونفضل عدم تكرارها.
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 الرسم البياني اآلتي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السورية؛ -

 
 31/12/2018تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 

 

ظهر 2الخريطة رقم ) -
ُ
 توزع القوى في ريف حلب الشرقي؛( أدناه ت

 
  12/2018/ 29 آخر تحديث –املصدر: ستب 
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ظ3الخريطة رقم ) -
ُ
 مقراطية في ناحية هجين شرق دير الزور؛هر تقدم قوات سوريا الدي( أدناه ت

 
 20/12/2018آخر تحديث  –املصدر: الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
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ظهر املواقع التي استهدفتها الغارات اإلسرائيلية األخيرة؛4رقم )الخريطة اآلتية 
ُ
 ( ت

 
 25/12/2018تحديث  –نورس  املصدر:
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ا: امل  ى مستوى النظام وحلفائه ومناطق سيطرته ستجدات علسادسا

 .على املستوى السياس ي1

قال مسؤولون إن وزيري خارجية سورية وكوريا الشمالية اجتمعا في دمشق يوم الثًلثاء، وتبادل الشكر  .أ

ر وزارة الخارجية السورية إن ري يونج هو وزيلت وقا، على دعمها املتبادل خًلل سنوات العزلة السياسية

عقوبات القتصادية املفروضة املعلم على رفض سورية لل خارجية كوريا الشمالية شكر الوزير السوري وليد

 –/رويترز  .على بيونجيانج، وقال املعلم إن سورية تشعر بالمتنان لدعم كوريا الشمالية لها في املحافل الدولية

04.12.2018/ 

زعيم اصمة السورية دمشق يوم األحد في أول زيارة لوصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الع .ب

 /17.12.2018 –/رويترز  .الصراع السوريعربي إلى سورية منذ بدء 

أعلنت وسائل إعًلم النظام ووسائل أخرى مصرية، األحد، أن رئيس مكتب األمن الوطني في استخبارات  .ج

 .خابرات العامة املصرية عباس كاملي مملوك زار مصر بدعوة رسمية من رئيس جهاز املالنظام السوري عل

 /23.12.2018 –سمارت /

الرئيس املوريتاني "محمد ولد عبد العزيز"، األسبوع األول من العام املقبل، بزيارة رسمية ُيتوقع أن يقوم  .د

 8كون هذه ثاني زيارة لرئيس عربي إلى دمشق منذ إلى سورية للقاء "بشار األسد"، بعد قبوله دعوة من األخير، وت

   /29.12.2018 –سنوات. /شام 

 

 .على املستوى العسكري 2

ا  250التحق  .أ ا في بلدة إبطع منشقا عن قوات النظام السوري بصفوف هذه القوات مجددا

  /16.12.2018 –/سمارت  .شمالي مدينة درعا، بضمانات روسية

 

 .على املستويات األخرى 3

ي وزارة التنمية القتصادية الروسية دارة آسيا وأفريقيا وأميركا الًلتينية فدير إقال م .أ

سوري يعتزمان التوقيع على خارطة طريق في مجال إن الوفدين الروس ي وال يفغيني بوبوف،

الصناعة، وقال إن الهدف الرئيس  الذي اتفق عليها الجانبان خًلل الجتماع هو "تحديد 

إعادة إعمار  ليها تسمح ملجال األعمال الروس ي باملشاركة فيخطوات ملموسة متفق ع

 القتصاد السوري بعد الحرب".
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كشف نائب وزير الدفاع الروس ي، تيمور إيفانوف، عن مخطط إلنشاء مصنع لبناء  .ب

السفن وتصليحها في ميناء طرطوس السوري، في سياق املساعي الروسية لتمكين وجودها 

 /17.12.2108 –/شام  .العسكري في سورية

ا يقض ي بعدم اعتقال أي مواطنأصدرت السلطات السورية، الثنين،  .ج له خًلل دخو  قرارا

ا، بهدف سوقه إلى التجنيد  إلى سورية عبر املعابر الحدودية الخاضعة لسيطرتها موقتا

اإلجباري في صفوفها، وجاء في القرار أنه يسمح للمطلوب للتجنيد اإلجباري مراجعة شعبة 

ا، وُيعطى املطلوب للتجنيد الحتياط 15ل تجنيده خًل ي مهلة أسبوع واحد فقط. يوما

 /24.12.2018 –سمارت /

أعلن "مصرف سورية املركزي" التابع لحكومة النظام السوري، األربعاء، طرحه قطعة  .د

 /26.12.2018 –/سمارت  .نقدية معدنية من فئة خمسين ليرة سورية

ة التابعة للنظام، يوم السبت، قائميل اإلرهاب( األموال وتمو أصدرت )هيئة مكافحة غسل  .ه

جنسية عربية  30كيانات، ينتمون إلى  105شخصية، و 615تضم  ”ممولي اإلرهاب“بأسماء 

وأجنبية، أكثر من نصفهم من السوريين، ومنهم شخصيات سياسية، وعسكرية، ودينية، 

يات الرئيس من بين الشخصو  .واجتماعية، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وقضاة

وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو، ورئيس إقليم لتركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الا

العراق مسعود برزاني، والشيخ العراقي حارث الضاري، ورئيس الوزاراء اللبناني  كردستان

 /29.12.2018 –سعد الحريري، والنائب وليد جنبًلط، والنائب سمير جعجع. /جيرون 

السوري ووزارة الطرق وبناء  والتجارة الخارجية في حكومة النظامالقتصاد  وقعت وزارة .و

ى مسودة اتفاق تمنح إيران استثمارات "طويلة األمد" في سورية، املدن اإليرانية، األحد، عل

وقال وزير التجارة الخارجية محمد الخليل، إن اتفاق التعاون القتصادي الستراتيجي 

 /30.12.2018 – املصرفية وإعادة اإلعمار. /سمارتت املالية و ون في املجال يشمل التعا
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ا: املستجدات على مستوى املعارضة املسلحة ومناطق سيطرتها  ( 6) سابعا

 .على املستوى السياس ي1

الهيئة أكدت في إحاطتها أمام املجموعة الدولية قال الدكتور "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض، إن  .أ

عبر تطبيق بيان جنيف والقرار  ، التزامها بالحل السياس ي النتقالي في سوريةاملصغرة حول سورية

ا إلى أن أي تعويل من ٢٢٥٤ أي طرف على الحل  في العملية التي تيسرها األمم املتحدة في جنيف، لفتا

 /04.12.2018 –/شام  .ر حياة السوريين ودمائهم ومستقبلهمالعسكري ما هو إل إمعان في هد

رية، السبت، إنه يدعم العملية العسكرية ف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السو الئتًل  قال رئيس .ب

 .يا في املناطقة الواقعة تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية، شرقي نهر الفراتاملرتقبة لترك

 /15.12.2018 –سمارت /

ا للدول العربية جميعها ع .ج ا موحدا بر سفاراتها املوجودة في الرياض، وجهت هيئة التفاوض السورية خطابا

ر أي عملية تطبيع  مع نظام األسد قبل التوصل للحل السياس ي القائم على مرجعية بينت فيه خط

يراني العابث اب أن "عملية التطبيع هي اعتراف صريح بالوجود اإل ، وجاء في الخط2254جنيف والقرار 

م الذي ألقى بنفسه في األحضان اإليرانية منذ بديموغرافية سورية، كما أنها دعم سياس ي لهذا النظا

ا. /شام    /31.12.2018 –الساعات األولى للثورة السورية بل وقبل ذلك أيضا

 

 .على املستوى العسكري 2

قال الناطق باسم الجيش السوري الحر املرتبط بالحكومة املؤقتة، الثًلثاء، إن الجيش  .أ

بها شرق حلب الخاضعة لسيطرة قوات الحر سيسيطر على مدينة منبج والقرى املحيطة 

قراطية، ولن يسمح ألي قوة عسكرية أخرى بالدخول إليها، وأضاف أن سوريا الديم

اقترب موعدها، وأنهم مستعدون للمشاركة إلى جانب  العملية العسكرية شرق نهر الفرات

 /24.12.2018 –القوات التركية. /سمارت 

 نفسها ر الغد السوري" أحمد جربا بإعادة تنظيمبدأت "قوات النخبة" التابعة لرئيس "تيا .ب

في محافظتي دير الزور والرقة شرقي سورية، وذلك في إطار اتفاق بين فرنسا وتركيا 

دة، يتضمن تأهيل "قوات النخبة" ملنع أي تقدم محتمل لقوات النظام وليات املتحوال

                                                             
ا )باستثناء داعش(، وذلك بغض نظام األسد، أو ي اض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضةألغر 6 ا أو عسكريا ناهضه سياسيًّ

 النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا لها. 
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اقع لها في السوري، في حال قررت "قوات سوريا الديمقراطية" النسحاب من مو 

 /29.12.2018 –كية ضدها شمالي سورية. /سمارت املحافظتين، عند بدء العملية التر 

 

 .على املستويات األخرى 3

 ل يوجد

 

ا: املستجدات على مستوى القوات األميركية والقوى الكردية املتحالفة 
ا
ثامن

 معها ومناطق سيطرتها

 .على املستوى السياس ي1

ل سورية لتركية بمهاجمة شماوم الجمعة، إن التهديدات اقالت أحزاب كردية سورية، ي .أ

 –ويترز /ر  .نطقةتصل إلى حد إعًلن حرب، ودعت القوى الدولية ملنع الهجوم على امل

14.12.2018/ 

، يوم )األربعاء(، إن قرار النسحاب األميركي املفاجئ من ”قوات سوريا الديمقراطية“قالت  .ب

 /19.12.2018 –جيرون /.”لدماء آلف املقاتلين طعنة في الظهر، وخيانة“شرقي سورية 

الرئيس املشترك ملجلس سوريا الديمقراطي )مسد(، إن  انسحاب القوات قال رياض درار،  .ج

األميركية من سورية، سيضعهم في مواجهة مباشرة مع تركيا، وإن القوات األميركية لم 

ا، وهم ل يعلمون ما سببه. /سم  /19.12.2018 –ارت تبلغهم بقرار النسحاب مسبقا

السوري مع قياديين من قوات سوريا  عين لقوات النظاماجتمع عدد من الضباط التاب .د

الديمقراطية في مطار مدينة القامشلي، وجرى التفاوض على تسليم حكومة النظام حقول 

 /20.12.2018 –نفط، مقابل حماية مناطق تسيطر عليها )قسد(. /سمارت 

النسحاب  ن قرار البيت األبيضطية في بيان يوم الخميس أذكرت قوات سوريا الديمقرا .ه

وسيهدد املعركة في شرق سورية،  ية سيسمح لتنظيم الدولة اإلسًلمية بالنتعاش،من سور 

 "تداعيات خطرة"وقالت إن سحب القوات واملسؤولين األميركيين من منطقتها سيكون له 

املنطقة، وترك شعوبها س ي وعسكري في خلق فراغ سيا “على الستقرار العاملي، وسيؤدي إلى

 /20.12.2018 –رويترز /. ”ملعاديةالقوى والجهات ا بين مخالب
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قال "مجلس سوريا الديمقراطي" )مسد( إنه طالب الجانب الفرنس ي بتحمل مسؤولياته  .و

ا منها بشأن ذلك. /سمارت   /23.12.2018 –حيال التهديدات التركية، لكنهم لم يتلقوا وعودا

، عن  BYDحاد الديمقراطي ي اإلدارة الذاتية التابعة لحزب التمسؤول ف كشف مصدر .ز

مضمون "املبادرة الروسية" التي قدمتها ملجلس سوريا الديمقراطية /مسد/ الذي أرسل 

ا إلى موسكو للتفاوض على النسحاب األميركي من سورية، وأوضح أن روسيا اقترحت  وفدا

لبت مع تركيا ملنع الهجوم التركي شرق  الفرات، وطنشر قوات من جيش النظام على الحدود 

ق العربية الواقعة تحت سيطرة "قسد" في دير الزور والرقة والحسكة ومنبج تسليم املناط

ا  للنظام السوري، مع إبقاء املناطق الكردية بيد حزب التحاد الديمقراطي والنظام معا

ا. /شام   /25.12.2018 –إلدارته سويا

تحت سيطرة قوات د( أن تسليم املناطق الواقعة الديمقراطية )مسأكد مجلس سوريا  .ح

وريا الديمقراطية )قسد( للنظام هو أفضل الخيارات املمكنة، بعد النسحاب األميركي س

من سورية، بشرط اعترافه بالقومية الكردية و)اإلدارة الذاتية(، وكشفت قناة )روداو( أن 

مع نظام األسد برعاية روسية، في قاعدة قياديين من )مسد( ُيجرون مباحثات سرية 

سية في محافظة الًلذقية، وذلك بعد التهديدات التركية بشن م( العسكرية الرو )حميمي

عمل عسكري شرق الفرات، وقرار البيت األبيض سحب القوات األميركية من سورية. 

  /26.12.2018 –جيرون /

 

 .على املستوى العسكري 2

 35تحدة بحاجة إلى تدريب من س، إن الوليات املركان األميركية، يوم الخميقال املتحدث باسم هيئة األ  .أ

ا إل 40إلى  في املئة منهم. وأضاف: "نعتقد أن هذا العدد  20ى تأهيل ألف مقاتل محلي في سورية، مشيرا

 –داخل سورية". /شام من املقاتلين املحليين ضروري من أجل توفير الستقرار في مناطق وجودهم 

07.12.2018/ 

ي تساندها الوليات ديمقراطية، يوم الخميس، إن القوات التقال مظلوم كوباني، قائد قوات سوريا ال .ب

 –/رويترز  .املتحدة سترد بقوة على أي هجوم تركي لكنها تواصل الجهد الدبلوماس ي ملنع أي هجوم

13.12.2018/ 



 2018 هر كانون األول/ ديسمبرش رير املرصد عنتق مرصد حرمون 

 

 

 
30 

ا يصل ن تركيا، يوم الخميس، إن مئيسية في سورية املدعومة مذكر متحدث باسم جماعة املعارضة الر  .ج

راد في من مسلحي املعارضة مستعدون للمشاركة في هجوم عسكري تركي على مقاتلين أكألفا  15إلى 

 /13.12.2018 –/رويترز  .شمال شرق سورية

الحر الناطق الرسمي باسم "الجيش الوطني السوري" التابع للجيش السوري  يوسف حمود قال .د

دية ستستهدف مدن منبج حماية الشعب" الكر  لعسكرية التركية ضد "وحداتالخميس، إن العملية ا

مدينة وبلدة شمالي شرقي سورية،  150ر من بحلب وتل أبيض في الرقة ورأس العين بالحسكة، وأكث

رقي وأضاف أن قواتهم ستشارك بـ"شكل فعال" إلى جانب القوات التركية بجميع مراحل العملية ش

 /13.12.2018 –مارت فرين شمالي حلب. /س"غصن الزيتون" في منطقة ع الفرات على غرار معركة

قال "بدل بندي"، أحد قادة "البيشمركة السورية" املتمركزة شمالي العراق، إن قواتهم ستنتقل إلى  .ه

ا إلى أن قواتهم "تلقت تدريبات في إقليم شمالي  العراق، وجرى شمالي سورية، خًلل مدة قصيرة، لفتا

 /19.12.2018 –ية الشمال السوري". /شام تكليفهم بحما

حدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، يوم الجمعة، إن قوات سوريا املتقال   .و

الديمقراطية التي تدعمها الوليات املتحدة ستضطر إلى سحب مقاتليها من املعركة ضد تنظيم الدولة 

ا الت إلهام أحمد الرئيسة املشتركة ملجلس سوريقو  .في حال وقوع هجوم تركي اإلسًلمية لحماية حدودها

ا ألن قواتنا ستضطر "الديمقراطية الجناح السياس ي للقوات:  بمواجهة اإلرهاب هذا سيكون أمرا صعبا

 –" /رويترز .أن تنسحب من الجبهة في دير الزور لتأخذ أماكنها على الحدود مع تركيا لوقف أي هجوم

21.12.2018/ 

ا  خنادق قرب الحدود التركية الشعب" الكردية حفربدأت "وحدات حماية  .ز في محافظة الرقة تحسبا

 /21.12.2018 –ارت للعملية العسكرية التركية املرتقبة /سم

 .قوات لحماية الحدود من خطر هجوم تركيحث قادة األكراد روسيا وحليفتها دمشق على إرسال  .ح

 /27.12.2018 –رويترز /

سنوات، بعد أن حثت رة األولى منذ دخل منطقة منبج يوم الجمعة للمقال الجيش السوري في بيان إنه  .ط

سد على حماية املدينة من الهجمات وحدات حماية الشعب الكردية السورية حكومة الرئيس بشار األ 

 /28.12.2018 –التركية. /رويترز 

في ظل أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية انسحابها من منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وذلك  .ي

في ظل التهديدات املستمرة من تركيا لجتياح "نطقة، وقالت إنه التهديدات العسكرية التركية باجتياح امل

حبنا من منطقة منبج، مناطق شمال سورية، فإننا في وحدات حماية الشعب نعلن أننا بعد أن انس

. ودعت "اطق أخرى تفرغنا للحرب ضد داعش و املجموعات األرهابية األخرى في شرق الفرات و من
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النقاط وحماية منطقة منبج أمام  د إلرسال قواته املسلحة لستًلم هذهالوحدات في بيانها نظام األس

ا قوات األسد أنها دخلت منطقة التهديدات التركية. وبالتزامن مع إعًلن الوحدات، فقد أعلنت أيض

 /28.12.2018 –منبج ورفعت علمها في املنطقة. /شام 

 

 رى تويات األخ.على املس3

ة ركاب من ق صباح الثنين، بمرور أول حافلسمحت سلطات إقليم كردستان العرا .أ

مناطق سيطرة الوحدات الشعبية شمال شرق سورية، إلى مناطقها في الضفة األخرى من 

من دون استخدام القوارب الصغيرة كما في املرات كلها. ويعتمد املمر على جسر نهر دجلة، 

عدات العسكرية إلى لة الذي يعد الوسيلة األبرز لنقل السًلح واملمروري فوق نهر دج

قوات سوريا الديمقراطية" من قبل التحالف الدولي الذي تقوده "الطرف السوري لـ 

 /04.12.2018 –واشنطن. /شام 

التي تعتقل « قوات سوريا الديمقراطية»نقلت مصادر إخبارية، تصريحات بأن  .ب

ا على قرار الرئيس ترامب ا تطلق سراحهمفي شرق سورية س« الداعشيين» بسحب حتجاجا

من  2080، و«داعش»من مقاتلي  1100، وأن العدد يشمل القوات األميركية من سورية

  /22.12.2018 –أقاربهم. /شام 

 

ا : املستجدات على مستوى القوات التركية والفصائل املتحالفة معها تاسعا

 ومناطق سيطرتها

 .على املستوى السياس ي1

 ل يوجد

 

 .على املستوى العسكري 2

 ل يوجد
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 .على املستويات األخرى 3

 ل يوجد    

 

ا: املستجدات في الحراك السياس ي اإلقليمي والدولي  عاشرا
شلت روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الداعمة لألطراف الرئيسة في الحرب األهلية ف .أ

اللجنة الدستورية السورية  السورية املعقدة، يوم الثًلثاء في التفاق على تشكيل

ألمم املتحدة، لكنها دعت، في بيان مشترك، إلى اجتماع هذه اللجنة في أوائل املدعومة من ا

وجاء في البيان إن عمل اللجنة الجديدة عملية سًلم قابلة للتطبيق،  العام املقبل إلطًلق

 /18.12.2018 –. /رويترز "إدراك للحلول الوسط والحوار البناء"ينبغي أن يحكمه 

إن الدول الراعية ملحادثات آستانة  ة في بيان لها، يوم الثًلثاء،قالت وزارة الخارجية اإليراني .ب

مثلي املجتمع املدني في اللجنة الدستورية السورية. حول سورية اتفقت  على قائمة م

 /18.12.2018 –سمارت /

افقتها على وضع أسس أعلنت الدول الضامنة ملسار آستانة، روسيا وتركيا وإيران، مو  .ج

دستورية السورية، وبذل الجهد لعقد أول لقاء للجنة الدستورية رئيسة لعمل اللجنة ال

البيان أن الدول الضامنة أكدت قناعتها بأن عمل ، وذكر 2019السورية في جنيف مطلع 

اللجنة الدستورية سيسهم في بداية العملية السياسية القابلة للحياة تحت رعاية األمم 

رية التي يجب احترامها من قبل  األطراف تحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى سيادة سو امل

 /18.12.2018 –جميعها. /شام 

ر بوتين، أن العام القادم سيشهد انطًلق املرحلة السياسية رأى الرئيس الروس ي فًلديمي .د

تورية، من تسوية القضية السورية، ول سيما بعد انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدس

متين ملرشحي اللجنة الدستورية السورية على الرغم وأكد أن بشار األسد، وافق على قائ

 /20.12.2018 –شام من اعتراضه على بعض األسماء املوجودة فيها. /

ه لعدم إنجاز  ستيفان دي ميستورا أبدى .ه
َ
املبعوث الدولي إلى سورية، أمس الخميس، أسف

ي مجلس األمن املتفق عليها، وذلك في إحاطته األخيرة ف لجنة دستورية سورية وفق املعايير

ا، وقال: الدولي، قبل تركه منصبه مب ا دوليًّ
ا
إن األطراف السورية اقتربت من تشكيل “عوث

اللجنة الدستورية، لكنها لم تتمكن حتى اآلن من إطًلق أعمالها، وعجزنا عن تشكيلها وفق 

جنة في خلق عملية سياسية حقيقة للتوصل لاملعايير املتفق عليها، بحيث تساهم هذه ال
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النظام السوري رفض مبادئ األمم املتحدة “وأضاف دي ميستورا: . ”لى حل في سوريةإ

ودورها في تحديد قائمة األعضاء املقترحين للجنة، وقد فشلنا في إقناع األطراف بالعتراف 

 /21.12.2018 –جيرون /. ”بعضهم ببعض، للتحاور فيما بينهم

 

اقف وسياسات القوى  يحاد اإلقليمية والدولية عشر: املستجدات في مو

 املؤثرة 

 .الوًليات املتحدة األميركية1

ربط ممثل الوليات املتحدة في امللف السوري جيمس جيفري، إعادة اإلعمار في سورية بالتغيير   .أ

طور العملية تبإن إعادة إعمار سورية وعودة الًلجئين يرتبطان “السياس ي، وقال أمس الثنين: 

والروس واإليرانيون يريدون عودة الًلجئين وتدفق أموال إعادة  شقدم“، وأضاف: ”السياسية هناك

 –جيرون /. ”اإلعمار والعتراف بشرعية النظام، لكن هذا لن يحدث في ضوء الوضع الحالي

04.12.2018/ 

تي آستانة وسوتش ي للتسوية جيمس جيفري إلى إنهاء عملي ةدعا املبعوث األميركي الخاص لشؤون سوري .ب

ل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر الحالي، وقال: "السورية إن لم 
 
شك

ُ
افتراضنا ]...[ يت

يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه املبادرة الغريبة في سوتش ي وآستانة، التي تقض ي بالعمل على 

 –شام /خاص( ستيفان دي ميستورا". قديمها )للمبعوث األممي التشكيل اللجنة الدستورية وت

04.12.2018/ 

 35قال املتحدث باسم هيئة األركان األميركية، يوم الخميس، إن  الوليات املتحدة بحاجة إلى تدريب من  .ج

ا إلى تأهيل  40إلى  عدد في املئة منهم. وأضاف: " نعتقد أن هذا ال 20ألف مقاتل محلي في سورية، مشيرا

 –وجودهم داخل سورية". /شام قرار في مناطق ضروري من أجل توفير الست من املقاتلين املحليين

07.12.2018/ 

بريت ماكغورك، إنهم باقون في سورية حتى  قال املبعوث األميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم )داعش( .د

 /12.12.2018 –جيرون /.تشكيل قوات أمن داخلية

العراق  إلغاثة واملساءلة عن اإلبادة الجماعية فيوقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، على قانون ا .ه

قليات وسورية، والذي سيوجه املساعدات اإلنسانية ومساعدات الستقرار والنتعاش نحو األ

نية املختلفة في البلدين، وصرح ترامب أن تنظيم "داعش" اقترف جرائم بشعة بحق األقليات الدي
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 –. /شام "ن واإليزيديون والشيعة واملجموعات األخرى والعرقية في سورية والعراق، ومنها املسيحيو 

12.12.2018/ 

هددت اإلدارة األميركية، في رسالة بعثها مسؤولون أميركيون إلى الئتًلف الوطني لقوى الثورة واملعارضة  .و

ية، بشقيها السياس ي والعسكري، إذا السورية، و"الجيش السوري الحر"، مكونات املعارضة السور 

" شرق نهر الفرات، شمالي شرقي YPGبية "عملية عسكرية تركية ضد قوات الحماية الشعشاركت في أي 

سورية. وجاء في الرسالة إن العناصر التي ستشارك في أي عملية تركية شرق الفرات ستواجه الجيش 

 /15.12.2018 –األميركي مواجهة مباشرة. /شام 

على ضرورة أن تكون قوات سوريا  املبعوث األميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري،شدد  .ز

ا من املكون السياس ي للمجتمع السوري، وأضاف أن الهدف النهائي لقوات سوريا الديمقراط ية جزءا

ا على أن عًلقة بًلده مع تنظيم الديمق ا من املجتمع السوري الذي تغير، مشددا راطية هو أن تكون جزءا

"YPG/BKKة مدعم لهم لغرض معين، أل وهو إلحاق الهزي" اإلرهابي ليست دائمة، وأنهم يقدمون ال

 /17.12.2018 –بتنظيم داعش. /شام 

وهذا لقد هزمنا تنظيم الدولة اإلسًلمية في سورية، "قال الرئيس األميركي دونالد ترامب، يوم األربعاء،  .ح

 /19.12.2018 –. /رويترز "مبرري الوحيد للوجود هناك خًلل رئاسة ترامب

دونالد ترامب بسحب القوات  ي قرار يتخذه الرئيسقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام، إن أ .ط

ا خطأاألميركية من سورية سيكون  ا كبيرا . وأضاف: "النسحاب األميركي في هذا التوقيت سيكون انتصارا

مدمرة على أمتنا الدولة اإلسًلمية وإيران وبشار األسد وروسيا. أخش ى أن يؤدي ذلك إلى عواقب لتنظيم 

واملنطقة والعالم بأسره ... وهذا سيزيد من صعوبة الستعانة بشركاء في املستقبل للتصدي لإلسًلم 

كي في الجهود الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من األطراف الشريرة ذلك دللة على الضعف األمير 

 /19.12.2018 –. /رويترز "الرامية لحتواء النفوذ اإليران

تلك النتصارات على الدولة اإلسًلمية في سورية "ت سارة ساندرز، املتحدثة باسم البيت األبيض: قال .ي

لى ل تشير إلى نهاية التحالف العاملي أو حملته. بدأنا إعادة القوات األميركية إلى الوطن مع انتقالنا إ

 /19.12.2018 –. /رويترز "املرحلة التالية من هذه الحملة

ساعة،  24كي إن الوليات املتحدة تجلي كل موظفي وزارة الخارجية من سورية خًلل قال مسؤول أمير  .ك

وذلك بعد ما قال البيت األبيض إنه بدأ سحب القوات األميركية. وأضاف املسؤول أن الوليات املتحدة 

من سورية بمحض اكتمال املراحل األخيرة من آخر عملية ضد تنظيم الدولة تعتزم سحب القوات 

يوم. /رويترز  100و 60مية، وأنه من املتوقع أن يكون اإلطار الزمني لسحب القوات من سوريا بين اإلسًل 

– 19.12.2018/ 
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بدأ عملية سحب  قالت ناديا وايت، املتحدثة باسم وزارة الدفاع األميركية، يوم األربعاء، إن البنتاغون  .ل

مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم الدولة  القوات األميركية من سورية مع انتقال الوليات املتحدة إلى

التحالف حرر األراض ي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسًلمية، لكن ”اإلسًلمية. واضافت: 

 /19.12.2018 –رويترز /. “الحملة ضده لم تنته

أضاف بالخروج من سورية. و  2016يفي بعهد قطعه في أثناء حملته النتخابية في عام قال ترامب إنه  .م

أن الوليات املتحدة تقوم بعمل دول أخرى، منها روسيا وإيران، من دون مقابل يذكر، وكرر أنه يسعى 

 /20.12.2018 –لوقف استغًلل الوليات املتحدة /رويترز 

ها ملتزمة بالتدمير الدائم لتنظيم الدولة اإلسًلمية في سورية، قالت الوليات املتحدة ملجلس األمن إن .ن

 .دم كل أدوات قوتها للضغط من أجل انسحاب القوات التي تدعمها إيران من سوريةوإنها ستستخ

 /20.12.2018 –رويترز /

قال مسؤولون أميركيون إن أمر الرئيس دونالد ترامب سحب القوات األميركية من سورية يشير أيضا  .س

 /20.12.2018 –ز /رويتر .ى نهاية الحملة الجوية األميركية على تنظيم الدولة اإلسًلمية هناكإل

ذكر الرئيس األميركي دونالد ترامب، يوم األحد، أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن  .ع

  /23.12.2018 –للقوات األميركية من سورية. /رويترز  "نسحاب بطيء ومنسق للغايةا"

تخدام العراق قاعدة دونالد ترامب، األربعاء، إنه بإمكان الوليات املتحدة اس الرئيس األميركي قال .ف

 /27.12.2018 –. /جيرون أمامية؛ إذا أرادت القيام بش يء ما في سورية

ا لتوجيهات الرئي .ص
ا
س أعلن البنتاغون أن العسكريين األميركيين املخطط لخروجهم من سورية، تنفيذ

ا عملياتهم ضد فلول تنظيم الدولة هناكدونالد ترامب،   /29.12.2018 –/شام  .يواصلون حاليا

ال السناتور الجمهوري األميركي البارز لينزي جراهام إنه خرج من اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في ق .ق

ا من التزام ترامب بدحر تنظيم الدولة اإلسًلمية، على الرغم  من  اعتزامه سحب البيت األبيض متأكدا

 /30.12.2018 –/رويترز  .القوات األميركية من سورية

سوريا الديمقراطية، األحد، أن الوليات املتحدة التي تقود التحالف  كشف مصدر مطلع في قوات .ر

الدولي ضد داعش رفضت انتشار قوات النظام السوري في املناطق املوازية للقوات التركية في ريف منبج 

لقوات األميركية أعربت عن استغرابها الشديد من قيام الوحدات ا»قال املصدر إن شرقي حلب، و 

قوات النظام لًلنتشار في املناطق املتاخمة للجيش التركي والفصائل العسكرية املوالية  الكردية بدعوة

 /31.12.2018 –شام /«. له في ريف منبج
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 .روسيا اًلتحادية2

ن تفاؤله بشأن نجاح الجهد الذي تبذله روسيا ين، أمس السبت، عأعرب الرئيس الروس ي، فًلديمير بوت .أ

سًلح بمحافظة إدلب السورية. وقال إنهم يستغلون الفرص املمكنة وتركيا إلقامة منطقة منزوعة ال

 /02.12.2018 –كافة بالتباحث مع نظرائهم األتراك في سبيل حل الوضع بسورية. /شام 

ب الجزء األساس ي من القوات الروسية غو استكمال انسحاأعلن وزير الدفاع الروس ي سيرغي شوي .ب

عملية تقليص وجودها العسكري في سورية حتى املستوى املوجودة في سورية، وأن موسكو استكملت 

في املئة من األراض ي التي كانت  96الكافي لتنفيذ العمليات. ورأى شويغو أن روسيا تمكنت السيطرة على 

 /18.12.2018 –شام /يمات اإلرهابية. تحت سيطرة من وصفهم  بالتنظ

حب القوات األميركية من سورية يساعد على قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم األربعاء، إن قرار س .ج

 /19.12.2018 –التوصل إلى تسوية سياسية لألزمة هناك. /رويترز 

ي سورية، قال الكرملين، يوم الجمعة، إنه ل يفهم ما الخطوة التالية التي ستتخذها الوليات املتحدة ف .د

ة من عدم الرتياح في الشؤون وإن اتخاذ القرارات بصورة متخبطة ل يمكن التنبؤ به؛ ما يسبب حال

 /21.12.2018 –/رويترز  .الدولية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع األملانية يوم الجمعة إن قرار الوليات املتحدة املفاجئ بشأن النسحاب  .ه

في تفويض أملانيا في املعركة ضد تنظيم الدولة اإلسًلمية. وقالت  من سورية ليس له أي تأثير مباشر

يات املتحدة مع حكومات أخرى سم الحكومة األملانية إنه ربما كان  من املفيد أن تتشاور الول متحدثة با

 /21.12.2018 –قبل أن تقرر سحب قواتها من سورية. /رويترز 

ثنين، إن وجود القوات التركية في محافظة إدلب متفق قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي لفروف، اإل  .و

ي مدينة لسوري، وأوضح أن التفاق توصل إليه الجانبان التركي والروس ي فعليه مع حكومة النظام ا

 /24.12.2018 –سوتش ي، وأن حكومة النظام رحبت بالتفاق. /سمارت 

ا املخاوف األمنية، ولسيما خطر عدت موسكو نشاط تركيا في الشمال السوري، ظاهرة موقتة تستوجبه .ز

 –أنقرة التي تؤكد تمسكها بوحدة أراض ي سورية. /شام  اإلرهاب، مشددة على أنها ل تشكك في صدقية

25.12.2018/ 

املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بسيطرة على لسان  طالبت روسيا، األربعاء، .ح

 –التي ستنسحب منها القوات األميركية في سورية. /سمارت قوات النظام السوري على املناطق 

26.12.2018/ 
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طق الكردية السورية إلى ملتحدث باسم الكرملين، يوم الجمعة، إن روسيا ترحب بعودة املناقال ا  .ط

 –/رويترز  .سيطرة حكومة الرئيس بشار األسد بعد أن قالت دمشق إن قواتها دخلت مدينة منبج

28.12.2018/ 

ات املوالية لها ب وزير الخارجية الروس ي، ميخائيل بوغدانوف، أن القوات اإليرانية وامليليشيأكد نائ .ي

  /28.12.2018م ستنسحب من سورية بعد إعادة وحدة أراضيها. /شا

 

 .دول اًلتحاد األوروبي3

ن تنظيم قال وزير الدفاع البريطاني، يوم األربعاء، إن الرئيس األميركي دونالد ترامب مخطئ في قوله إ .أ

ت املتحدة سحب قواتها كلها من الدولة اإلسًلمية في سورية قد ُهزم، وذلك في وقت تدرس فيه الوليا

تنظيم الدولة اإلسًلمية تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد ل يزال قائما "هناك. وأضاف: 

 /19.12.2018 –. /رويترز "بقوة

نجري نحن وشركاؤنا في التحالف الدولي محادثات "يوم الخميس  قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان .ب

ستحرص فرنسا خًلل "، وأضافت "توقيت وكيفية تنفيذ قرار النسحاب األميركي مع واشنطن بشأن

األسابيع القادمة على ضمان أمن جميع شركاء الوليات املتحدة، بمن فيهم قوات سوريا الديمقراطية. 

تأخذ في الحسبان حماية السكان في شمال سورية واستقرار املنطقة لتجنب  على الوليات املتحدة أن

 /20.12.2018 –. /رويترز "ة إنسانية جديدة وعودة اإلرهابيينمأسا

قال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس، يوم الخميس، إن قرار الوليات املتحدة املفاجئ النسحاب من  .ج

 /20.12.2018 –بمحاربة تنظيم الدولة اإلسًلمية. /رويترز سورية يدعو للدهشة ويهدد باإلضرار 

الراهن في ظل عدم القضاء على  نسا ستبقي على قواتها في شمال سورية في الوقتقال مسؤولون إن فر  .د

متشددي تنظيم الدولة اإلسًلمية بخًلف وجهة النظر األميركية، وإنها بدأت محادثات مع واشنطن 

 /20.12.2018 –ل الزمني لتنفيذه. /رويترز بشأن أوضاع النسحاب والجدو 

ا انس بارلي، يوم الجمعة، إن الرئيس األميركي دقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلور  .ه ونالد ترامب اتخذ قرارا

ا للغاية ، وهوسحب القوات األميركية من سورية، وأضافت:  ل نتفق مع التحليل بأنه تم القضاء "فادحا

 –ة، هذا قرار فادح للغاية ونعتقد أن املهمة لم تنته". /رويترز على تنظيم الدولة اإلسًلمي

21.12.2018/ 

وبعض  دول التحالف الدولي تبحث مع الوليات املتحدة قالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسا  .و

تنظيم الدولة" يمثل إحدى "موعد وشروط تنفيذ قرار انسحاب قوتها من سورية، وأضافت أن محاربة 
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ا على دول ات فرنسا، وأن تهديده العاملي "لن يتوقف باملدى القريب"، و أنه ما يزال يشأولوي كل خطرا

 /21.12.2018 –تراجعه وخاصة في سورية. /سمارت  الشرق األوسط، على الرغم من

قال مسؤول بقصر اإلليزيه إن مسؤولين بالرئاسة الفرنسية اجتمعوا مع ممثلين عن قوات سوريا  .ز

ستشارون نقل امل"في باريس يوم الجمعة، وأكدوا لهم دعم فرنسا. وقال مسؤول اإلليزيه الديمقراطية 

ات التي أجرتها فرنسا مع السلطات األميركية ملواصلة الحرب رسالة دعم وتضامن وشرحوا لهم املحادث

 /21.12.2018 –ضد داعش". /رويترز 

ر الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون، يوم األحد، عن أسف .ح ه الشديد على  قرار نظيره األميركي دونالد عب 

ا بكتف، هذا أهم سورية. وقال: "أن نكون حلفاء هو أن نقاتل كتفا ترامب سحب القوات األميركية من 

 /23.12.2018 –. /رويترز "ش يء بالنسبة لرئيس دولة أو قائد جيش،الحليف ينبغي التعويل عليه

 

 .الدول العربية4

املغتربين األردني، أيمن الصفدي، إن األزمة السورية سببت  قال وزير الخارجية وشؤون .أ

ا من القتل إلى حل سياس ي يوقف  والدمار، ول بد من تحرك فاعل من أجل التوصل كثيرا

هذه الكارثة اإلنسانية، ويعيد لسورية عافيتها، ويعيد لها دورها األساس لًلستقرار في 

العالم كله يجتمع حول سورية وهناك وأضاف أنه "من غير املعقول أن نجد ، املنطقة

 –/شام  ."في التعامل مع هذه األزمة غياب عربي؛ ل بد من دور عربي واضح مؤثر

06.12.2018/ 

دعا البرملان العربي جامعة الدول العربية، يوم الجمعة، إلى إعادة سورية إلى العمل العربي  .ب

ية في  مؤسساتها املختلفة. املشترك بعد سبع سنوات من قرار الجامعة تعليق نشاط سور 

  /14.12.2018 –رويترز /

اني إن زيارة عمر البشير األخيرة للنظام السوري جاءت لـجمع السودقال مساعد الرئيس  .ج

الصف العربي، وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا لتجاوز ما وصفها بـ"األزمة السورية"، بعد 

 –ير من املحافل. /سمارت "حالة التخاذل" التي تشهدها امللفات العربية في كث

18.12.2018/ 

اسيل، الثًلثاء، إن الًلجئين السوريين يشكلون ران بقال  وزير الخارجية اللبناني جب .د

ا على بلده، إضافة إلى ما يشكلونه من عبء اقتصادي واجتماعي وأمني  ا وجوديا "خطرا

 /19.12.2018 –وديموغرافي". /سمارت 
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ني، األحد، إن "عًلقة بًلده مع سورية ستعود كما كانت قال امللك األردني عبد هللا الثا .ه

ا  ا  تواصلهم املستمر عن أمسابقا"، معربا له بتحسن األوضاع في سورية والعراق، ومؤكدا

 –مع حكومة النظام السوري والحكومة العراقية، لفتح األسواق ملنتجاتهم. /سمارت 

24.12.2018/ 

حسام زكي، أنه لم يطرأ أي تغيير على  ل العربية"أعلن مساعد األمين العام لـ "جامعة الدو  .و

ا إلى أن الزيارة األخيرة للرئيس السوداني إلى دة سو موقف "الجامعة" من عو  رية إليها، مشيرا

 /24.12.2018 –/سمارت  .دمشق لم تكن بالتنسيق معهم

الت أعلنت وزارة خارجية اإلمارات عن إعادة فتح سفارة بًلدها في دمشق يوم الخميس، وق .ز

حرص تؤكد إن القائم باألعمال باشر  عمله يومالخميس، وأضافت أن هذه الخطوة 

حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة على إعادة العًلقات بين البلدين الشقيقين إلى 

 –رويترز /مسارها الطبيعي، ودرء خطرالتدخًلت اإلقليمية في الشأن العربي السوري.

27.12.2018/ 

ش وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية، يوم الخميس، إن قرار عودة قال أنور قرقا .ح

 /27.12.2018 –للجامعة العربية يحتاج إلى توافق عربي. /رويترز  سورية

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، الخميس، استمرار العمل في سفارتها بدمشق، لفتة إلى  .ط

حرص "بعملها املعتاد، وأكدت الوزارة  أن السفارة السورية في العاصمة املنامة تقوم

ية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من ع سور البحرين على استمرار العًلقات م

 /28.12.2018أجل الحفاظ على استقًلل سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ". /شام 

ا من قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي، يوم األحد، إن مسؤولين أمني .ي ين كبارا

دور عراقي كبير في محاربة  ا إلىبغداد التقوا بالرئيس السوري بشار األسد في دمشق، ملمحا 

 –/رويترز  .تنظيم الدولة اإلسًلمية مع استعداد القوات األميركية لًلنسحاب من سورية

30.12.2018/ 

سورية دمشق الجوية إلى العاصمة التدرس اإلمارات العربية املتحدة استئناف رحًلتها  .ك

 /30.12.2018 –/سمارت  .بعد قراراها إعادة فتح سفارتها لدى النظام السوري

قالت الكويت، يوم الثنين، إنها تتوقع فتح مزيد من السفارات العربية في العاصمة  .ل

السورية دمشق خًلل األيام املقبلة، مضيفة أن هذه الخطوة تحتاج إلى ضوء أخضر من 

 –/رويترز  .تي علقت عضوية سورية قبل سبع سنواتامعة الدول العربية الج

31.12.2018/ 
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 .إيران5

وذلك في أول ، إيران إن الوجود العسكري األميركي في سورية كان خطأ وغير منطقي ومصدر توترقالت  .أ

 .الد ترامبرد فعل من جانب طهران على النسحاب املزمع للقوات األميركية الذي أعلنه الرئيس دون

 /22.12.2018 –رويترز /

 

 .تركيا6

 أخرى في العالم ربما تدرس قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم األ  .أ
ا

حد، إن بًلده ودول

 /16.12.2018 –/رويترز  .العمل مع الرئيس السوري بشار األسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

ركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سورية ان، يوم الثنين، إن تقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ .ب

ا أن الرئيس األ  ميركي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي في أي لحظة مضيفا

 /17.12.2018 –/رويترز  .نهر الفرات

نون في سيدف"الفرات في سورية قال وزير الدفاع التركي، خلوص ي أكار، إن املسلحين األكراد شرقي نهر  .ج

 ، وذلك بعد أن بدأ الرئيس األميركي دونال"خنادقهم في الوقت املناسب
ا

ا كامًل د ترامب ما سيكون انسحابا

 /20.12.2018 –للقوات األميركية من سورية. /رويترز 

ا على يوم  خلوص ي أكار، أكد وزير الدفاع التركي .د الخميس، أن تركيز الجيش التركي سينصب  حاليا

الفرات في سورية، ويجري العمل بصورة مكثفة على هذا املوضوع، بغية تأمين  منطقتي منبج وشرق 

 /20.12.2018 –لحدود التركية /جيرون ا

 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن أنقرة ستؤجل عملية عسكرية مقررة في شمال .ه

ا أن الحملة ستبدأ في الشهور املقبلة، في ما رحب  بحذر بقرار واشنطن سحب شرق سورية، مضيفا

 /21.12.2018 –/رويترز  .قواتها من هناك

التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إن تركيا أرجأت عملية عسكرية ضد خارجية قال وزير ال .و

املقاتلين األكراد في شمال شرق سورية لتجنب الفوض ى والنيران الصديقة في ظل انسحاب القوات 

ا في الرأي بشأن العملية العسكرية املزمعة. األميركية من املنطقة. وأض اف أن التأجيل ل يعني تغييرا

  /21.12.2018 –رويترز /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن بًلده ستتولى املعركة ضد تنظيم الدولة  .ز

 /22.12.2018 –اإلسًلمية في سورية مع سحب الوليات املتحدة قواتها من هناك. /رويترز 
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سيبحثون، في يركيين قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مسؤولين من بًلده وأم .ح

واشنطن في كانون الثاني املقبل، النسحاب األميركي من سورية، واملسائل املتعلقة بالتنسيق بين 

 /22.12.2018 –البلدين، وأشار إلى إنشاء ثًلث مجموعات عمل بين البلدين لهذا الغرض. /شام 

ترامب اتفقا يوم األحد  دونالد ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره األميركي .ط

على التنسيق بين البلدين ملنع حدوث أي فراغ في السلطة )املنطقة( مع انسحاب الوليات املتحدة من 

 /23.12.2018 –سورية. /رويترز 

يش أوغلو، يوم الثًلثاء، إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر قال وزير الخارجية التركي مولود جاو  .ي

ية في أسرع وقت ممكن، في إشارة إلى  عزمها شن حملة عسكرية كانت أجلتها بعد مال سور الفرات بش

 /25.12.2018 –/رويترز  .قرار الوليات املتحدة سحب قواتها

هو نتيجة "رار أميركا سحب قواتها من سورية قال املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن ق .ك

كانون األول/ ديسمبر  14بدواعي مقنعة، خًلل مكاملتهما التاريخية في  لهذا القرار،دفع أردوغان ترامب 

 /25.12.2018 –. /جيرون "الجاري 

ي كشف وزير الدفاع التركي خلوص ي أكار، يوم الثًلثاء، عن إعداد خطة كاملة لعملية شرق الفرات الت .ل

: "تم امليليشيات  تنوي القوات التركية والجيش الحر تنفيذها لتطهير املنطقة من
ا

النفصالية، قائًل

 /25.12.2018 –/شام  ."التخطيط لكل ش يء، وتسير األمور وفقا للزمن املحدد

قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية ليس لها الحق في  .م

تناع عن اتخاذ أي جميعها بالمدعوة أطراف أخرى لدخول منبج السورية، وطالبت الوزارة األطراف 

 /28.12.2018 –إجراءات تزعزع استقرار املنطقة. /رويترز 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن أنقرة لن يبقى لديها ما تفعله في منبج فور  .ن

 .دينةاملنطقة، وذلك بعد ساعات من إعًلن الجيش السوري دخوله امل “يةاملنظمات اإلرهاب”مغادرة 

 /28.12.2018 –ز رويتر/

 

 .إسرائيل:7

أكد مسؤول إسرائيلي أن "القوة اإليرانية تقلصت بشكل كبير في سورية نتيجة التحركات اإلسرائيلية  .أ

لهذه الغاية قد انخفضت  ضدها أماكن تموضعها"، وأضاف "كما أن األموال اإليرانية التي يتم ضخها

 /06.12.2018 –". /شام يات املتحدةبفضل سياسة العقوبات التي تقودها الول 
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توصلتا إلى تفاهم حول زيادة التنسيق في سورية،  "إسرائيل"قال بيان للجيش اإلسرائيلي، إن روسيا و .ب

 /13.12.2018 –وتحسين آلياته ملنع الحتكاك بين الجيشين. /جيرون 

ية التي سيتم بها لزمني والكيفسندرس اإلطار ا"وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوم األربعاء: قال رئيس  .ج

انسحاب القوات األميركية من سورية، وبالطبع التداعيات املترتبة علينا. سنعمل في جميع األحوال على 

 /19.12.2018 –. /رويترز "ضمان الحفاظ على أمن إسرائيل وحماية أنفسنا

ها ضد القوات الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل ستصعد معركت قال رئيس .د

 /20.12.2018 –/رويترز  .املتحالفة مع إيران في سورية بعد انسحاب القوات األميركية من البًلد

اولت إيرانية ها ضد محأعلن رئيس الوزارء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، األحد، أن بًلده ستواصل عمليات .ه

 /23.12.2018 –ميركي. /سمارت إنشاء قواعد عسكرية لها في سورية، على الرغم من النسحاب األ 

 

 .األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة8

اوح قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، الثًلثاء، إن أكثر من مليوني طفل في سورية تتر  .أ

ا لم يلتحقوا باملدارس، واضطر أكثر من  17و  5رهم ما بين أعما في مجال التعليم  ألف عامل 180عاما

 /04.12.2018 –/سمارت  .إلى ترك العمل باملدارس بينهم مدرسون 

ألف  750اللجنة تلقت أكثر من أن   "CIJA"أكد ستيفن راب، رئيس لجنة العدالة واملساءلة الدولية  .ب

ام بشار األسد، وأشار إلى أن "أن األدلة التي تمتلكها اللجنة عن ارتكاب النظ وثيقة ملقاضاة املجرم

السوري لجرائم حرب في سورية هي األقوى منذ محاكمات نورمبيرغ بجرائم الحرب العاملية الثانية، 

ا أن املًلحقة القضائية ستصل إلى أعلى مس  –تويات النظام بما في ذلك بشار األسد". /شام معتبرا

04.12.2018/ 

لوفيات من جراء اإلرهاب عام أكد تقرير دولي جديد صادر عن معهد القتصاد والسًلم، تراجع معدل ا .ج

ا إلى أنه على الرغم من تراجع عمليات تنظيم داعش في سورية  2017 للعام الثالث على التوالي، مشيرا

اوالعراق، إل أن دا ا وخطرا
ا
 /05.12.2018 –. /شام عش ما يزال أكثر التنظيمات اإلرهابية فتك

 –نوات السابقات في دول الجوار. /جيرون أعلنت األمم املتحدة أن مليون طفل سوري ولدوا في الس .د

12.12.2018/ 

امتنعت روسيا والصين يوم الخميس عن التصويت خًلل اقتراع سنوي يجريه مجلس األمن الدولي  .ه

عدات اإلنسانية إلى سورية عبر الحدود، بعد أن بع لألمم املتحدة لتمديد املوافقة على إدخال املساالتا
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بدأ قبل أربع سنوات ل صلة له بالواقع. وأيد بقية أعضاء املجلس قالت موسكو إن التفويض الذي 

 /14.12.2018 –الثًلثة عشر مشروع القرار الذي صاغته السويد والكويت. /رويترز 

 

 .أخرى 9

ة، األخضر اإلبراهيمي، أن فشل الوساطات األممية لحل أكد املبعوث العربي والدولي السابق إلى سوري .أ

قتناع نظام األسد أنه منتصر في نهاية املطاف، أما الثمن الذي كان يدفعه األزمة السورية سببه ا

تدخلت في األزمة السورية الشعب السوري فلم يكترث له أحٌد البتة. وأضاف أن الدول األجنبية التي 

حماية مصالحها الوطنية، ولم تكترث قط ملصالح الشعب السوري /شام هي األخرى كانت حريصة على 

– 09.12.2018/ 

قال وزير الخارجية الروس ي سيرجي لفروف، يوم السبت، إن وزراء الخارجية والدفاع من روسيا وتركيا  .ب

بعد قرار الوليات املتحدة سحب قواتها من البًلد.  ناقشوا التنسيق بين قوات بلديهما في سورية

لروسيا وتركيا تنسيق اليوم تم التوصل إلى تفاهم بشأن كيفية مواصلة املمثلين العسكريين "وأضاف: 

خطواتهم على األرض في ظل األوضاع الجديدة بهدف القضاء في نهاية املطاف على التهديد اإلرهابي في 

 /29.12.2018 –. /رويترز "ةالجمهورية العربية السوري

 

 إلعالمين العربي والدولي تجاه سوريةثاني عشر: إطاللة على ا
  واًلستعصاء السياس ي""سورية.. اللجنة الدستورية  حت عنوانت .1

ا
نشرت العربي الجديد مقال

ا قد يحدث خًلل أسابيع في ما يتعلق أن  للكاتب حسن عبد العزيز، توقع فيه  باللجنة  ثمة جديدا

أنه من املمكن انعقاد اللجنة أواخر  الشهر املاض ي 20الدستورية. فالسيد ديميستورا أعلن في 

" في التوصل إلى 11من إعًلنه عن فشل اجتماع "آستانة  كانون األول//ديسمبر الجاري، على الرغم

في هذا الشأن، فثمة ما يوحي إلى أن ملف اللجنة الدستورية اقترب من نهايته بعد نتائج مهمة 

ا من أصل  42التوافق على  ا ضمن القائم 50اسما  ة الثالثة الخاصة باملستقلين.اسما

ا وبحسب الكاتب فإن التقدم املفاجئ في تحديد هو  ا دوليا ة قرارا ية أعضاء القائمة الثالثة، يؤكد أن ثم 

كيل اللجنة قبل نهاية العام، فعلى الصعيد األميركي، هناك ضغوط كبيرة لتشكيل بضرورة تش

أنطونيو غوتيريش، قبل أسبوعين، بأنه "في  اللجنة، وعلى صعيد األمم املتحدة، هدد األمين العام

اللجنة الدستورية بحلول ديسمبر، فستنهي األمم املتحدة حال عدم السماح لديمستورا بتشكيل 

 إلشراف على العملية السياسية السورية وستترك امللف برمته لروسيا".دورها في ا
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نها التفاق على  القائمة الثالثة يقول الكاتب إن "الصورة غير مكتملة، وثمة عدة سيناريوهات"؛ م

لشهر الجاري، أو عدم التوصل إلى اتفاق بشأن األسماء كاملة، ومن ثم، عقد اجتماع اللجنة خًلل ا

تبقية من القائمة الثالثة، وبالتالي عقد اجتماع اللجنة بحضور األسماء املتفق عليها، أو الثمانية امل

ة، أو عدم عقد اجتماع للجنة الدستورية هذا العام، عقد اجتماع اللجنة بغياب القائمة الثالث

 تسلم املبعوث األممي الجديد مهامه.وتأجيل عقدها إلى ما بعد 

ا، فالنظام يرى الكاتب أن سلة الدستور لي ا من سلة الحكم، إن لم تكن أكثر تعقيدا ست أقل تعقيدا

للحل وأهدافه. ومن هنا،  واملعارضة يدركان أن الدستور الجديد سيحدد طبيعة املسار السياس ي

ل ضمان نصف أعضائها. وبناء عليه، لن يحاول كل طرف ضمان هيمنته على اللجنة، أو على األق

لة ممكنة التحقق، في ظل املعطيات السياسية والعسكرية القائمة. تكون العملية السياسية املقب

 إلطالة
ا
التوصل إلى حل سياس ي  وأغلب الظن أن املجتمع الدولي سيجعل من ملف الدستور فرصة

 /07.12.2018 –في سورية لعدة سنوات أخرى. /العربي الجديد 

 

كشفت صحيفة "ميكورريشون"  إيران قلصت وجودها العسكري في سورية""تحت عنوان  .2

وجودها العسكري في سورية، وتراجعها عن مخططها لاإلسرائيلية في تقرير لها عن تقليص إيران 

من التحرك اإلسرائيلي الحازم في سماء سورية، وقالت الصحيفة إن ضد "إسرائيل" بعد عامين 

 لتغيير حسابات إيران بالنسبة الهجمات اإلسرائي"انخفاض عدد 
ا
لية في سورية ضد إيران جاء نتيجة

 ."ملشروع تمركزها في سورية

ائيل ضد من أيار/مايو هذا العام، كان نقطة مفصلية في حرب إسر  10وأشار التقرير إلى أن "تاريخ 

دفع إيران  ران في سورية، ماالوجود اإليراني في سورية؛ يومها تم قصف عشرات املواقع التابعة إلي

 ."إلى فهم رسالة إسرائيل بأنها لن تقبل بالوجود اإليراني، فبدأت بتغيير حساباتها

يفة، أما العامل اآلخر الذي أسهم في تقليص الوجود العسكري اإليراني في سورية، بحسب الصح

عد إسقاط طائرة فهو "الضغط الروس ي على إيران لوقف مشاريعها العسكرية في سورية، خاصة ب

 ."لستخبارات الروسية بواسطة الدفاعات السوريةا

ألف مقاتل شيعي، وبناء  100أشار التقرير إلى أن "املخطط اإليراني في سورية كان يقض ي بجلب 

، وقد زادت إيران من جهودها لتنفيذ املخطط بتقدم قوة بحرية، بهدف خلق جبهة ضد "إسرائيل"

من سورية. لكن "إسرائيل" كشفت الخطة اإليرانية منذ البداية،  جيش النظام واندحار "داعش"

 ."وتمكنت من إحباطها
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ينتهي التقرير بالقول إن إيران "قررت العودة إلى مشروعها األصلي ضد إسرائيل، وهو تركيز 

حزب هللا وبناء مشروع الصواريخ الدقيقة للمنظمة اللبنانية، لكن هذه جهودها على تعاظم قوة 

 /08.12.2018 –/شبكة شام  ."لم تسجل نجاحا كبيرا حتى اآلن بسبب تصدي إسرائيل لهاالجهود 

 

 للكاتب أحمد أبو دوح، بعنوان  .3
ا

"هل قام ترامب بإرسال البشير نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال

الكاتب عما إذا كان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد أرسل الرئيس تساءل فيه  إلى دمشق؟"

 عمر البشير إلى دمشق، في مهمة إلعادة تأهيل رئيس النظام السوري بشار األسد.السوداني 

الضوء األخضر للبشير للقيام بهذه الزيارة، ى يرى الكاتب أن الرئيس األميركي ترامب هو من أعط

ائيل إلى ضرورة بقاء األسد في السلطة. فـ )ترامب( "يحب األسد، ويعتقد بعد أن توصلت روسيا وإسر 

 . "احد من )الرجال األشداء( الذين استطاعوا فرض إرادتهم على املجتمع الدوليأنه و 

يقول الكاتب إن "الستراتيجية األميركية في سورية مليئة بالثغرات، فالرئيس األميركي يفرض أشد 

كنه ينقذ في الوقت ذاته حليفها من تحت الحافلة، وهو يشكو من تصاعد العقوبات على إيران، ل

روس ي في املنطقة، إل أنه يتخلى عن سورية ملوسكو، ويشجب )الحيوان األسد(؛ لقتله الدور ال

ا للتفكير فيهم وفي حقهم بالحماية، وهدد في بداية هذا العام أن يدفع  املدنيين، لكنه ل يجد وقتا

ستخدامه السًلح الكيماوي على بلدة دوما في الغوطة الشرقية، لكنه بدل من األسد )الثمن( ل 

  نفيذ التهديد منحه إعادة التأهيل".ت

العربي، وعن السبب املباشر للزيارة، يقول الكاتب إن البشير يرى نفسه "الحلقة األضعف في العالم 

مارقة، ويعانيان من عقوبات  واألسد هو الحلقة الثانية وعلى القاعدة ذاتها، وكًلهما شخصية

الغربية مصممة على إعادة األخطاء ذاتها في تأهيل ويعلق الكاتب قائًل إن "الدول  اقتصادية شديدة.

بًلدهم، فقد فعلوا  الحكام القساة الديكتاتوريين، التي لم تؤد إل للجرائم والفوض ى والتطرف في

ن حان دور األسد، فبعد سبعة أعوام من األمر ذاته مع صدام حسين، ومع معمر القذافي، واآل 

ة لجوء في العالم منذ الحرب العاملية الثانية، فإنه يبدو أن ل الحرب األهلية التي أدت إلى أكبر كارث

: "إن موقف ويخ".أحد في الغرب يفهم أن إعادة تأهيل األسد هي قضية خاسرة
ا

تم الكاتب قائًل

ب في فهم تعقيدات السياسة في الشرق األوسط، ولن ترامب من األسد هو مثال آخر على فشل الغر 

 – 21تاريخ يعيد نفسه، وساعة دفع الثمن ستحين يوما ما". /عربي يفهموا على ما يبدو، لكن ال

19.12.2018/ 
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األميركية من سورية، نشرت "فورين بوليس ي" حول قرار الرئيس األميركي املفاجئ بسحب القوات  .4

 بعنوان "
ا

" جاء فيه أن القرار فاجأ الجميع، بما فيهم صاعق لترامب حول سوريةتغّير كامل مقال

جيمس  ؤولين األميركيين، وقد جاء "عندما كان املسؤولون الرئيسون، مثلكبار املس

، وقبل "ميركية تخطط للبقاء في البًلداملبعوث الخاص لسورية، يشيرون إلى أن السياسة األ  جيفري 

إن "يانو، نائب املتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحافيين: قال روبرت بالد يوم واحد فقط،

لضمان الهزيمة الدائمة لـتنظيم الدولة اإلسًلمية، لقد حققنا “موجودة هناك، القوات األميركية 

ا في الحملة، لكن املهمة لم  ا مؤخرا ا كبيرا  .”تنتِه بعدتقدما

ت خطيرة داخل اإلدارة حول وبحسب املحللين، فإن هذا "التحول املفاجئ كشف عن انقساما

ون بولتون، مستشار األمن القومي، ومايك خاصة بين ترامب واثنين من كبار مسؤوليه: ج-سورية 

تعيد وكشف مدى ضعف الدور الذي تلعبه الوليات املتحدة في بلٍد يس -بومبيو، وزير الخارجية

ا.وفي األسبوع فيه بشار األسد، بمساعدة من فًلديمير بوتين، الرئيس الروس ي، الس يطرة تدريجيا

من "لف الدولي املناهض لداعش، للصحفيين: بريت ماكغورك، املبعوث الرئاس ي للتحا املاض ي قال

 ".اإلنصاف القول إن األميركيين سيبقون على األرض، بعد الهزيمة املادية للخًلفة

ترامب اآلن،  إذا انسحب"من مجلس العًلقات الخارجية في مجلس الدفاع يقول:  ل ليمون،غاي

حث ويل تودمان فيرى أن "القرار أما البا ".فهناك أربعة رابحين: داعش، واألسد، وروسيا، وإيران

العًلقة األميركية مع تركيا، وأن تركيا سوف ترى هو جزء من استراتيجية أوسع هي إصًلح 

م ُتهزم،والخطوة النسحاب األميركي املزمع كضوء أخضر ملهاجمة األكراد،وأن الدولة اإلسًلمية ل

ا عن استراتيجية اإلدارة تعني التخلي األميركي عن فكرة تحقيق انتقال سياس ي سلس، بل  تخليا

ا لحتواء نفوذ إيران في  /20.12.2018 –سورية". /جيرون  املعلنة سابقا

 

" كيف يبدو مستقبل سورية بعد رحيل أميركانشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا بعنوان " .5

ا لقرار الرئيس اكاتبته تناولت 
ا
ألميركي دونالد مصير سورية بعد رحيل القوات األميركية عنها، تنفيذ

 ترامب. 

يشير التقرير إلى أن سورية ستكون دولة ضعيفة تحت سيطرة روسيا وإيران، وستكون نسخة 

ا، وسيلجأ نظام بشار األ  سد "مبلقنة" لبلد غمرته حرب أهلية كارثية مدة ثمانية أعوام تقريبا

وى نسخة هشة عموه؛ الروس واإليرانيون، لستعراض عضًلتهم في سورية التي لن تكون سودا

ومشوهة عن سورية ما قبل الحرب، حيث سيقود بشار األسد "دولة قمعية ودموية في يد اإليرانيين 

م في والروس". فالروس واإليرانيون أنقذوا نظام بشار من النهيار، ما يعطيهم الفرصة لدمج أنفسه
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امس ا إقليميا متميزا ، ومكنهما من القول لجميع تقبل البًلد. كما أن خروج األميركيين منحهما موقعا

ا يعتمد عليه في الشرق األوسط".
ا
  الًلعبين في املنطقة: "إن أميركا ليست شريك

ركية، في إثر النسحاب على القتال ضد تنظيم الدولة، يشير التقرير إلى أرقام وزارة الدفاع األمي

 ى مناطق سورية".ألف مقاتل تابع لتنظيم الدولة موزعين عل 30لتي تقول إن "هناك حوالي ا

إيران، بحسب التقرير، ستقوم بعد اإلنسحاب األميركي بربط املليشيات الشيعية بين العراق 

ا دينيا  ا لم وسورية، وقد عززت بطرق عدة من تأثيرها بين املقاتلين واملدنيين، ومنحت البلد ملمحا

ا، في مي
ا
ا مالوف ا من قبل، فالحتفال بـ )عاشوراء( أصبح شيئا ا أصبح جنود في الجيش كن مرئيا

ا بعد انضمامهم إلى مليشيات تدعمها إيران.  السوري أكثر تدينا

أما روسيا، فترى كاتبة التقرير أنها وطدت عًلقاتها مع القادة السوريين، وعززت عًلقاتها مع تركيا، 

ت املتحدة في لعبة القوة في الشرق األوسط، وكشفت عن دهاء وفهم الولياوتفوقت على 

سيات السورية. وتشير الكاتبة في هذا الصدد إلى أن روسيا تحظى بمقدار من الثقة للحسا

والصدقية لدى السوريين معظمهم أكثر مما تحظى به إيران، وذلك بسبب أسلوبها املختلف 

 /28.12.2018 – 21وأهدافها املختلفة. /عربي 

 

نشرت الـ"بي بي س ي بيا؟" "هل تنهي التحركات الديبلوماسية في سورية عزلتها عر  تحت عنوان .6

 البريطانية" مقتطفات من آراء بعض الكتاب في الصحف العربية، نلخص بعضها:

ا بين الدول العربية  ا عاما شهاب املكاحله من صحيفة "رأي اليوم" اللندنية، يرى أن هناك "مزاجا

ا لدعوة الرئيس ا2019رية إلى جامعة الدول العربية في العام عادة سو إل  ألسد لحضور القمة ، تمهيدا

في تونس بعد تجميد عضوية سورية في الجامعة منذ  2019مارس/آذار  31العربية التي ستعقد في 

2011". 

فراغ مللء الأما أمجد آل فخري من "العربي الجديد" فيقول: "تتدافع اآلن قوى إقليمية ودولية 

ا، بينما تتسألا ابق أنظمة خليجية لإلمساك مريكي، بعد قرار ترامب النسحاب من سورية عسكريا

، وينتقد الكاتب هذا التهافت العربي إلعادة النظام إلى الحاضنة ."بالنظام والعتذار عن خطيئتهم

ًل العربية بذريعة "
 
ت في سورية، وكأن عدم تركه فريسة ألطماع الطامعين، وإبعاد مخاطر التدخ

ا يعملون على تحقيقه". ويرى ملء الفراغ األميركي  يكون باحتضان النظام، الذي يحتاج ت ا عربيا وافقا

رات لتسويغ هرولتهم للخروج بقرار لجامعة الدول العربية بإعادة  أن هذه الدول تبحث عن "مبر 

 ."النظام
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لذين"يعودون إلى حضن دمشق، وليس حسن مرهج يرى في "رأي اليوم" اللندنية أن العرب هم ا

صرت"، وهو يرفض ما يسميها بـ"الحجج العكس، فاملنتصر من يفرض شروطه، و دمشق انت

الواهية" التي يطلقها العائدون إلى دمشق بأن خطواتهم تأتي في سياق مواجهة النفوذ اإليراني في 

 لهم للتقارب أكثر مع سورية، ف
ا

ا حسب رأيه "فإن دمشق ستكون سبيًل ا رويدا إيران، والبتعاد رويدا

 ."عن الغول األميركي

" األردنية، يقول: "من املفترض أن يدرك العرب املتحمسون للدخول على صالح القًلب من "الرأي

يس بمقدرته فتح األبواب معادلة األزمة السورية ]....[ أن القطار قد فاتهم وأن النظام السوري ل

فإيران ل يمكن أن تسمح ألي دور عربي فعلي في  .ديكورا ل أكثر؛لهم إل مواربة وليكونوا مجرد 

 .دول منفردة ول من خًلل جامعة الدول العربية"سورية، ل ك

ياسر عبد العزيز يقول في "املصري اليوم": سيتم تأهيل نظام بشار األسد، على حساب أى فرصة 

ديثة، وسيتعمق فقدان سورية شروع سياس ي  معارض يرفع شعارات دولة مدنية ديمقراطية حمل

ا  لقرارها الوطني ، فى ظل تكالب الروس واإليرانيين واألتراك على خطف إرادة الدولة، وتسييرها وفقا

ملشروعات الدول الثًلث، وستحاول بعض الدول العربية الحفاظ على فرصة لصيانة النزر اليسير 

 /30.12.2018 –ئيلة". /بي بي س ي من مصالحها فى هذا البلد املخطوف، بفرص نجاح محدودة وض

 

ستجدات السياسية ثالث عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم امل

 والعسكرية
د  2018نتهى كانون األول/ ديسمبر ا ا، تجس  على حدث له عًلقة مباشرة ببداية تعويم نظام األسد عربيا

دة فتح سفارتها في دمشق، وتسيير قامت بها دولة اإلمارات العربية املتحدة، حين قررت إعابخطوات عملية 

ا، في مسار ُيرجح أنه الرحًلت الجوية بينها وبين سورية، وتلتها ا غلق سفارتها أساسا
ُ
لبحرين باإلعًلن أنها لم ت

ثًلثين التي تستضيفها تونس في آذار/ سيكون مقدمة إلعادة النظام إلى أروقة جامعة الدول العربية قبل قمتها ال

 مارس املقبل.

من قبل املحكمة كانون األول/ ديسمبر، قام الرئيس السوداني عمر البشير، املطلوب  16ذلك، في قبل 

الجنائية الدولية، بزيارة إلى دمشق، ليتفق مع األسد على "إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام 

ا إلى الظروف و سيادة الدول و  األزمات التي يمر بها كثير من الدول عدم التدخل في شؤونها الداخلية، استنادا

، وأعربت روسيا، حليف 2011عربي منذ اندلع الثورة السورية عام العربية"، وكانت الزيارة األولى لرئيس 



 2018 هر كانون األول/ ديسمبرش رير املرصد عنتق مرصد حرمون 

 

 

 
49 

سهم هذه الزيارة في إعادة العًلقات بين الدول العربي
ُ
ة وسورية، واستئناف عضويتها في األسد، عن أملها بأن ت

 الجامعة العربية.

يس مكتب األمن اق مواٍز، أعلنت الستخبارات املصرية عن لقاء في القاهرة جمع علي مملوك، رئفي سي

الوطني السوري، املطلوب ملحاكم أوروبية بتهم جرائم حرب، مع رئيس الستخبارات العامة املصرية اللواء عباس 

ون األول/ ديسمبر، بأن عًلقة األردن مع كان 23األردني عبد هللا الثاني قد صر ح قبل أيام، في  كامل، وكان العاهل

 سورية "ستعود كما كانت من قبل".

 24يستبعد حسام زكي، األمين العام املساعد لـجامعة الدول العربية، خًلل مؤتمر صحافي في الجامعة في لم 

ر بخصوص  تغي 
َ
ا،  كانون األول/ ديسمبر حدوث وأشار إلى إعادة تفعيل عضوية النظام السوري في الجامعة قريبا

 وجود مناقشة بين الدول األعضاء حول األمر.

حاول أطرا
ُ
على دعوة الرئيس السوري ف لبنانية مقربة من النظام السوري ومن إيران، العمل  من جهتها، ت

لحضور القمة القتصادية التي تستضيفها العاصمة اللبنانية هذا الشهر، لكن مساعيهم تصطدم بتيار آخر 

درجة قد تؤدي طبع لبنان العًلقات مع النظام السوري، وترتفع نبرة التحدي بين الطرفين إلى قوي ل يريد أن ي

 بنانية.إلى صدام بينهما ُيهدد بنية الحكومة الل

إضافة إلى ذلك، دعا البرملان العربي، مجلس جامعة الدول العربية واللجان املعنية لـ "العمل والتنسيق من 

كانون  11 العربي"، في بيانه الصادر عن الجلسة الثالثة، املعقودة في القاهرة، في الـ أجل إعادة سورية إلى الفضاء

 األول/ ديسمبر.

قت مشاركة وفود سورية في اجتماعاتها؛ لعدم تنفيذ تعهداتها ضمن خطة وكانت الجامعة العربية قد ع
 
ل

وقررت فرض عقوبات سياسية العمل العربي لحل األزمة السورية، وتوفير الحماية للمدنيين في سورية، 

 .2011ر العام واقتصادية، ودعت لسحب السفراء العرب من دمشق، أواخ

سد وإعادة العًلقات الدبلوماسية معه، بأنه جاء لدرء الهيمنة بررت اإلمارات والبحرين القتراب من األ 

ها وسيادتها، وهو تبريرات اإليرانية، وحماية سورية من التدخًلت اإلقليمية، ومساعدتها للمحافظة على وحدت

، ي إطار نظام الوصاية املتعددة املفروض في سورية األسدرفضتها املعارضة السورية لهشاشتها برأيهم، خاصة ف

والتدخل الروس ي واإليراني الفج لصالح النظام، والذي بلغ مستوى الهيمنة على قرار النظام وسياساته 

 وتوجهاته العسكرية.

قرر استعاد
ُ
ذ الدول ة عًلقاتها الدبلوماسية والسياسية واألمنية مع النظام السوري، ل بد أن تأخقبل أن ت

ا في دولة ديمقراطية تحقق له العدالة  العربية بالحسبان، أنه من حق الشعب السوري أن ا حرا يحيا كريما

ر  بب بمقتل نحو مليون في املئة من البنى التحتية السورية، وتس 40الجتماعية، وأن النظام السوري الذي دم 

رج سورية، وأدخل إيران إلى عمق الشرق األوسط، مًليين سوري إلى خا 10من السوريين، وأسهم في تهجير نحو 
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ل ل ا حتى على الدول العربية، ولسيما على وسه  روسيا احتًلل جزء منه، ل ُيمكن أن ُيصلح، وسيبقى خطرا

العًلقات أن يحصل تغيير حقيقي فيه، على مستوى سياساته  الصديقة له، وعلى املنطقة، ول بد قبل استعادة

فسها التي قطعت الدول العربية جهزته األمنية ومنظومته الستخباراتية، وهي املطالب نودستوره وقوانينه وأ

عًلقاتها مع النظام السوري ألنه لم يحققها، وعلى األرجح  لن يحققها حتى لو أعادت الدول العربية عًلقاتها 

 من جديد. معه
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