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ا

  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
192  

ً
في  79يناير( بسبب العنف،  /2كانون  20لغاية  11سقطوا على التراب السوري هذه املدة )من  قتيل

  40في املئة من املدنيين ) 21املئة منهم من املقاتلين، و
ً

ن فقط وثلث نساء، وهذه من أخفض منهم طفل  ،(قتيل

وتولى قتل ثمانية أطفال في مخيم  األرقام التي مرت منذ سنوات، وإن كان البرد قد أفسد هذه الفرحة النسبية،

 الركبان، معظمهم دون أربعة أشهر.

  153ما زالت دير الزور تتصدر قائمة الضحايا بحصيلة مقدارها 
ً

في املئة من إجمالي  80يشكلون  قتيل

غلبيتهم العظمى من العسكريين املوزعين بين مقاتلي داعش ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. أقتلى القطر، 

في مستويات  اواضًح  ا، وتراجعً اا نسبيً باستثناء دير الزور وإدلب، نلحظ أن باقي املحافظات تشهد هدوءً و 

 العنف.

 22وسائل القتل، نلحظ ارتفاع حصيلة ضحايا املفخخات واأللغام إلى مستوى غير مسبوق، )إلى بالنسبة 

منبج التابعة لحلب، وقتل فيه  :ويعود ذلك إلى تفجيرين كبيرين حصل في كل من ،في املئة من إجمالي الضحايا(

 .اشخصً  11قتل فيه أكثر من ، إدلبتفجير في ، بينهم خمسة جنود أميركيين، و اشخصً  20أكثر من 

في املشهد امليداني، كان األبرز هذه املدة هو تقدم قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف 

ما يبدو وكأن معركة تصفية التنظيم قد وضعت على نار  الدولي، في حربها ضد تنظيم الدولة اإلسلمية، في

حامية بعد قرار ترامب باالنسحاب من سورية، حيث تمكنت "قسد" دحر التنظيم وتقليص املساحات 

ى كامل بلدة تمكنت السيطرة علو ، املتبقية تحت سيطرته في محيط بلدة الشعفة ومحيط مدينة هجين

 السوسة جنوب شرق دير الزور.

 اقضية االنسحاب األميركي من سورية، والحشود التركية القتحام املنطقة، ما زالت في بؤرة الحدث محليً 

 اودوليً 
ً
اآلن، هذه املنطقة  ا، ويبدو أن سيناريو إقامة منطقة آمنة بتوافق أميركي تركي هو السيناريو األوفر حظ

  20دود التركية السورية، وبعمق ستمتد على طول الح
ً

ا( وغرضها املعلن إبعاد كيلو مترً  32)ما يعادل  ميل

وحدات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية، وتوفير منطقة آمنة لعودة اللجئين، وحماية القوات 

ثفة لوضع هذه الكردية الحليفة ألميركا من خطر التدخل العسكري التركي. وثمة لقاءات أميركية تركية مك

أي تسليم املنطقة لقوات النظام لتتولى ضمان الحدود بين  ؛الخطة موضع التنفيذ. أما السيناريو اآلخر

 
ً
فاوضات بين "قسد" تأن ال من رغمعلى البسبب رفض أميركا وتركيا له،  االبلدين، فهو السيناريو األقل حظ

 والنظام حول هذا السيناريو لم تتوقف. 

                                                             
 يغطيه التقرير. الزمن الذييقصد باملدة 1



 2019عن شهر كانون الثاني  الثانيالثلث  تقرير املرصد عن د حرمون مرص

 

 

 
4 

 الضحاياا: ثانيا 

 2بيانات عن الضحايا 

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

 
 (1جدول رقم )

 

  ؛حسب الفئةبوالرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان نسب القتلى وأعدادهم 

 
 

                                                             
 البيانات على ملحظات2

في فقرة )أخبار عن الضحايا(. لذلك يكون العدد املسجل لدينا  تردأو  تهملو  للتسجيل،فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي  محددة،الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام  ُيهَمل -

 .الحقيقيأقل من العدد  اغالبً 

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

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

 .لقتلوليس تاريخ حدوث ا ،تاريخ التسجيل هو تاريخ نشر الخبر -
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%132112715279مقاتل

%221طفل

%2132امرأة

%12152513518رجل مدني

%0012104050002614021مج القتلى المدنيين

%00121053260001531192100مج القتلى حسب المحافظة

%0%0%1%1%1%0%3%2%14%0%0%0%80%1%100%

ضحايا الثلث 2 من شهر 01/ 2019 - حسب الفئة
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  ؛املحافظات وبحسب وسيلة القتل بحسب وتوزعهم الضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

 
 (2رقم ) جدول 
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%

%31505428اشتباكات ومعارك عادية

%1727338قصف جوي

مفخخات وألغام وقذائف غير 

منفجرة
1315234222%

%14274تعذيب وإعدامات

%5163اغتيال وقنص

%12151105أخرى

%00121053260001531192100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%00كيماوية

%00أخرى

مج ضحايا األسلحة المحرمة 

دولياً
0000000000000000%

%00121053260001531192100إجمالي الضحايا

%0%0%1%1%1%0%3%2%14%0%0%0%80%1%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

أسلحة ووسائل تقليدية

ضحايا الثلث 2 من شهر 01/  2019 - حسب وسيلة القتل
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 ( 2والرسمان البيانيان اآلتيان يوضحان البيانات الرئيسة في الجدول رقم )

 
 

 
 

 ؛حسب املحافظاتبأما الرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى 
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   ؛رغحسب املحافظة، مرتبة من األكبر إلى األصبأما الرسم البياني اآلتي فيبين توزع الضحايا 

 
 

 أخبار عن الضحايا 

 /منذ بداية شلللللللهر أيلول  ةجث 3310سلللللللتجابة األولية" التابع للللللللللللللللللللل"مجلس الرقة املدني" انتشلللللللل "فريق اال  .أ

 /14.01.2019 –. /سمارت ، في محافظة الرقة2018 سبتمبر

ا بينهم شلللخصلللً  3028وثقت "الشلللبكة السلللورية لحقوق اإلنسلللان" الخميس، في تقرير لها مقتل أكثر من  .ب

531  
ً

امرأة بمجازر ذات صلبغة طائفية ارتكبتها قوات النظام السلوري وامليليشليات املوالية  472 وطفل

 /17.01.2019 –/سمارت  .لها منذ بداية الثورة السورية

 

 
ا
 التغييب القسري : اثالث

. بتهم في منطقة حوس شرق مدينة الرقة اصً شخ 33عتقلت "وحدات حماية الشعب" الكردية السبت، ا

 /12.01.2019 –امل مع تنظيم الدولة والتخابر مع النظام. /سمارت تتعلق بالتع

 

  اللجوء: النزوح والتهجير و ارابعا 

 أخبار عن النزوح والتهجير القسري  

ما ال يقل عن ثمانية أطفال “الت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( في بيان أصدرته الثلثاء، إن ق

 وضاعواأل سوريين لقوا حتفهم، معظمهم عمره دون أربعة أشهر، من جراء انخفاض درجات الحرارة، 
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 –ن. /جيرون الغربية لسورية مع األرداملعيشية القاسية في )مخيم الركبان(، الواقع على الحدود الجنوبية 

16.01.2019/  

 أخبار عن اللجوء والجاليات 

املئة من اللجئين في  70قال منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في لبنان فيليب الزاريني، إن   .أ

 .زالوا تحت خط الفقر، وأكثر من نصفهم يعيشون تحت خط الفقر املدقع السوريين في لبنان ما

 /11.01.2019 –ت سمار /

ا للجئين والنازحين السللللللللللللوريين الذين يعانون مليون دوالر، دعًم  50 خصللللللللللللصللللللللللللت دولة قطر مبل  .ب

 /16.01.2019 –/شام  .جراء النزوح وبرد الشتاء القارسمن ا إنسانية صعبة أوضاعً 

 لعدد من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة؛مليون دوالر  9بقيمة منحت الكويت مساعدات مالية  .ج

ة ب  –شلللللللللللللؤون اللجئين والنللللللازحين السلللللللللللللوريين. /شللللللللللللللللللام لتمويللللللل برامج املنظمللللللة األمميللللللة املعنيلللللل 

19.01.2019/ 

، األًف  80من أصللللل ألف سللللوري  53السللللبت، إن نحو  ،قال وزير الداخلية التركي سللللليمان صللللويلو .د

 –/سلللللللللللللمللللارت  حصللللللللللللللوا على الجنسللللللللللللليللللة التركيللللة، يحق لهم التصلللللللللللللويللللت في االنتخللللابللللات املحليللللة.

19.01.2019/ 

 

 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 تطورات املشهد امليداني .1

قللال مسلللللللللللللؤول في وزارة الللدفللاع األميركيللة )البنتللاغون( اليوم الجمعللة إن بلده بللدأت  لللللللللللللحللب املعللدات  .أ

العسكرية األميركية من سورية، في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية 

 /11.01.2019 –/جيرون  .التركية

ا من تنظيم "الدولة اإلسللللللمية" عنصلللللرً  147أعلنت "قوات سلللللوريا الديمقراطية )قسلللللد( الجمعة مقتل  .ب

خلل املعارك الدائرة بين الطرفين شللللرق مدينة دير الزور. وقالت في بيان إنها تقدمت في مسللللاحة تقدر 

                                                             
 .بهاوما يتعلق  السورية،يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض 3
 ال نسجل عمليات القصف واملعارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.4
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 21ثبتت و نقطة عسكرية،  29وثبتت  كم مربع على حساب تنظيم "الدولة" بمحيط بلدة الشعفة 2بلللللللللللللل 

 /11.01.2019 –نقطة جديدة في محيط مدينة هجين بدعم من طائرات "التحالف الدولي". /سمارت 

  قالت الوكالة العربية السورية لألنباء .ج
ً
باتجاه  ا عدة)سانا( إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ

 –/رويترز  .وريللللللة أسلللللللللللللقطللللللت معظمهللللللامحيط دمشلللللللللللللق يوم الجمعللللللة وإن الللللللدفللللللاعللللللات الجويللللللة السللللللللللللل

12.01.2019/ 

كشلللللف رئيس األركان اإلسلللللرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت أن إسلللللرائيل شلللللنت آال  ال جمات على مواقع  .د

 /13.01.2019/سمارت /  .دون أن تتبناهامن ، ةوأهدا  إيرانية في سوري

ق مدينة دير الزور، بعد سللليطرت "قوات سلللوريا الديمقراطية" )قسلللد( األحد، على مدينة الشلللعفة شلللر  .ه

 /13.01.2019 –. /سمارت اشتباكات مع تنظيم "الدولة اإلسلمية

يعيشلللللللللون ” قال مسلللللللللؤول في قوات سلللللللللوريا الديمقراطية يوم األحد إن مقاتلي تنظيم الدولة اإلسللللللللللمية .و

قرب الحدود العراقية حيث تشللللللن القوات املدعومة من  ةفي آخر جيب لهم في سللللللوري“ لحظاتهم األخيرة

 /14.01.2019 –/رويترز  .الواليات املتحدة هجماتها على التنظيم

يوم  ةا قتلوا في هجوم بقنبلة في شلللللللللمال سلللللللللوريشلللللللللخصلللللللللً  20قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن  .ز

قرار  فيوأضللللللا  أنه ال يعتقد أن ال جوم في مدينة منبج سلللللليؤثر  ركيين.ياألربعاء، منهم خمسللللللة جنود أم

 /16.01.2019 –رويترز / .ةاالنسحاب من سوريبركي دونالد ترامب يالرئيس األم

ا انتحاريا استهد  دورية تابعة للتحالف قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة اإلسلمية إن هجوًم  .ح

 /16.01.2019 –/رويترز  .األربعاءالدولي في مدينة منبج السورية يوم 

ارتفعت حصللليلة التفجير الذي اسلللتهد  دورية للللللللللللللللل "التحالف الدولي ضلللد تنظيم الدولة اإلسللللمية" في  .ط

يون وعناصللر من "قوات سللوريا الديمقراطية" أميركبينهم جنود  ،اشللخصللً  31األربعاء، إلى  ،مدينة منبج

 /16.01.2019 –/سمارت  ومدنيون 

قرب  االتفجير الذي ضلللرب موقعً  جراءمن مقاتلين على األقل،  7، بينهم اشلللخصلللً  11عن قتل ما ال يقل  .ي

ا تزال أعداد من قضلوا قابلة للزدياد لوجود جرىى مدوار املطلق في الجهة الجنوبية من مدينة إدلب، و 

 /18.01.2019 –. /املرصد السوري خطرة حالهم

بلدة السللللللللوسللللللللة جنوب شللللللللرق مدينة دير الزور، بعد سلللللللليطرت "قوات سللللللللوريا الديمقراطية" على كامل  .ك

 /18.01.2019 –/سمارت  انسحاب تنظيم "الدولة اإلسلمية" منها.
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مجزرة بحق امللللدنيين في بللللدة البلللاغوز فوقلللاني بريف تلللابعلللة للتحلللالف اللللدولي، ارتكبلللت طلللائرات حربيلللة  .ل

الهرب من مناطق سلللللليطرة أثناء محاولتهم في ديرالزور الشللللللرقي، حيث اسللللللتهدفت مجموعة من املدنيين 

ا وسللللقوط عدد مدنيً  30 دى إلى مقتلأ. ما تنظيم الدولة إلى مناطق سلللليطرة قوات سللللوريا الديمقراطية

 /18.01.2019 –/شام  غلبهم من النساء واألطفال، كحصيلة غير نهائية.أ ؛من الجرىى

 4تصلللدت ل جوم شلللنته أفادت وزارة الدفاع الروسلللية بأن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السلللوري،  .م

صلللواريخ معادية،  7على مطار دمشلللق الدولي اليوم األحد، وأسلللقطت  F-16مقاتلت إسلللرائيلية من نوع 

 /20.01.2019 –/شام  وفق ادعائها.

 

 5خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

                                                             
فإن مواقع السيطرة والنفوذ  الشام،قوات النظام في بادية  صلحةومل الزور،قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير  ملصلحة اقضمها تدريجً  جري حيث ي داعش،باستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق سيطرة 5

   ونفضل عدم تكرارها. مجمدة،أصبحت 
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   2019/ 01 / 06آخر تحديث  - بياملصدر: ست 
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 ي يعطي فكرة عن توزع نسب السيطرة على األراض ي السوريةتالرسم البياني اآل -

  
 2019/ 01/  20تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر2الخريطة رقم ) -
ُ
  ؛التطورات امليدانية في الريف الشرقي لدير الزور ( أدناه ت

 
   2019/ 01/  14آخر تحديث  –ب ياملصدر: ست
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ظهر سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة السوسة شرق دير الزور3الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛( أدناه ت

 
 2019/ 01/  15آخر تحديث  –املصدر: املرصد السوري 
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ظهر توزع القواعد العسكرية شرق سورية( أدناه 4الخريطة رقم ) -
ُ
 ؛ت

 
 2019/ 01/  11آخر تحديث  –املصدر: نورس 
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 للمنطقة اآلمنة املتوقع إقامتها على طول الحدود السورية مع تركيا. ا( أدناه تقدم تصوًر 5الخريطة رقم ) -

 
 2019/ 01/  15آخر تحديث  –ب ياملصدر: ست

 

 ومناطق سيطرته مستوى النظام  في: املستجدات اسادسا 

 املستوى السياس ي في .1

من رجال  اكشلللللللللف عضلللللللللو مجلس إدارة اتحاد غر  التجارة السلللللللللورية عبد الرحيم رحال، أن وفًد  .أ

 يناير الجاري لتوقيع عقودكانون الثاني/ من  20و 19األعمال السلللللللللللللوريين سللللللللللللليزور اإلمارات يومي 

 وأكد رحال ي دمشلللللق، وإعادة علقاتها مع النظام.، وذلك بعد أيام من فتح أبوظبي لسلللللفارتها فعدة

، وإعادة الخطوط الجوية جميعها أن الزيارة ستشهد توقيع عقود تشاركية في القطاعات الخاصة

 /12.01.2019 –/شام  ، وفتح مكاتب التأشيرات لتسهيل السفر بين البلدين.ةاإلماراتية إلى سوري

الحوار مع الجمللاعللات الكرديللة “ تكثيف”ل في قللال مسلللللللللللللؤول سلللللللللللللوري يوم األحللد إن الحكومللة تللأملل .ب

أن تؤدي إلى اتفاق سللللللليا للللللل ي بين طرفين في ا إلى دعم املحادثات التي يأمل األكراد السلللللللورية، مشللللللليرً 

 /13.01.2018 –/رويترز  .رئيسين في الصراع
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 املستوى العسكري  في .2

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى  في. 3 .3

 ال يوجد
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 6ومناطق سيطرتها املسلحة مستوى املعارضة في: املستجدات اسابعا 

 املستوى السياس ي في .1

ثنين، إن الهيئة ال تسعى للهيمنة على منطقة قال أبو محمد الجوالني زعيم هيئة تحرير الشام، يوم اإل .أ

القانون. إدلب، وإن هدفها هو توحيد اإلدارة املدنية في إدلب من أجل بسللللللللللللط االسللللللللللللتقرار وإنهاء غياب 

 /14.01.2019 –رويترز /

اآلن فرصللللللللة طيبة للتوصللللللللل لحل سلللللللليا لللللللل ي  ةال نصللللللللر الحريري رئيس هيئة التفاوض إن أمام سللللللللوريق .ب

 ناطقاملللحرب املدمرة التي تشلللللللللللللهدها منذ ثماني سلللللللللللللنوات بعد أن أدى وقف إطلق النار إلى هدوء في 

 /19.01.2019 –/رويترز  .معظمها

 

 املستوى العسكري  في .2

ئات املقاتلين التابعين للللللللللللللللل "حركة أحرار الشلللام اإلسللللمية" ملغادرة ريف حماة الشلللمالي باتجاه يسلللتعد م .أ

مناطق سللللليطرة فصلللللائل الجيش السلللللوري الحر شلللللمال حلب، بعد تسلللللليم أسللللللحتهم الثقيلة للللللللللللللللللل "هيئة 

 /13.01.2019 –/سمارت  ."تحرير الشام

 إن ،الرائد يوسف حمود، السورية املؤقتةقال الناطق الرسمي لللللللللللللل "الجيش الوطني" املرتبط بالحكومة  .ب

مستعد لعملية عسكرية بالتعاون مع تركيا ضد "هيئة تحرير الشام"، في حال استمرت  الجيش الوطني

وأضللللا  أنه من الضللللروري أن تتوقف "تحرير الشللللام" عن انتهاج  .ةبانتهاكاتها واعتداءاتها شللللمال سللللوري

 –. /سللمارت لسلليطرة "منظمة إرهابية" االشللمال السللوري خاضللعً  د  سللياسللات تجعل املجتمع الدولي يع

18.01.2019/ 

 

 املستويات األخرى في  .3

 ال يوجد 

 

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

  لها.
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ا
 القوى الكردية ومناطق سيطرتهامستوى  في: املستجدات اثامن

 املستوى السياس ي في .1

قالت قوات سللوريا الديمقراطية يوم األربعاء إنها مسللتعدة للمسللاعدة في إقامة منطقة آمنة اقترحها  .أ

وإن هذه  .وشلللللللللرقها ةليها في شلللللللللمال سلللللللللوريي دونالد ترامب، في املناطق التي تسللللللللليطر عميركالرئيس األ 

ما يبدو إلى تركيا  في إشلللللللللللللارة في“ تدخل خارجي”دون من و “ بضلللللللللللللمانات دولية”املنطقة يجب أن تقام 

 /16.01.2019 –/رويترز  .املجاورة

لين من )اإلدارة الذاتية( التابعة لل ؤو كشللفت جريدة )الشللرق األوسللط( صللباح اليوم الجمعة، أن مسلل .ب

موا خريطة طريق إلى الجانب الرو للللللللللللل ي، تتضلللللللللللللمن املطالبة باعترا  ااالتحاد الديمقر )حزب  طي( قد 

، وخضلللللللوعهم لسللللللللطة ”امنتخبً  ارئيسلللللللً “النظام بلللللللللللللللللللل )اإلدارة الذاتية( مقابل اعترافهم ببشلللللللار األسلللللللد 

سللللللورية دولة موحدة وعاصللللللمتها “تضللللللمنت خريطة الطريق أحد عشللللللر بنًدا، تنص  على أن و  النظام.

، الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية لكل السلللللللوريين، كلهم بشلللللللار األسلللللللد رئيس السلللللللورييندمشلللللللق، و 

م واحد للبلد، واالعترا  
َ
االعترا  بالسللللللللللياسللللللللللة العامة للبلد املسللللللللللجلة في الدسللللللللللتور، االعترا  بعل

وتتضمن الخريطة أيًضا:  ”.بجيش النظام، على أن تكون )قوات سوريا الديمقراطية( ضمن الجيش

قانون الطوارئ بموجب إصللللللللللح دسلللللللللتوري، اعترا  دمشلللللللللق باإلدارة الذاتية، إلغاء إجراءات  إلغاء“

من مكونات الشعب السوري،  ارئيًس  اتجاه الشعب الكردي، االعترا  باألكراد مكونً جميعها التمييز 

 /18.01.2019 –جيرون / ”.تحديد املوازنة املالية لكل املناطق بما فيها املناطق الكردية

 

 كري ملستوى العسا في .2

تعهدت قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من الواليات املتحدة يوم الخميس بتصعيد ال جمات على  .أ

يين في أميرك جنودوذلك بعد يوم من هجوم أسلللللللللللفر عن مقتل وخلياه، فلول تنظيم الدولة اإلسللللللللللللمية 

  /17.01.2019 –/رويترز  .ةشمال سوري

ا من تنظيم "الدولة اإلسللللمية" عنصلللرً  147)قسلللد( الجمعة، مقتل أعلنت "قوات سلللوريا الديمقراطية  .ب

وقالت في بيان إنها تقدمت في مسللللاحة تقدر . خلل املعارك الدائرة بين الطرفين شللللرق مدينة دير الزور

 21ثبتت و  ،نقطة عسكرية 29كم مربع على حساب تنظيم "الدولة" بمحيط بلدة الشعفة وثبتت  2بلللللللللللللل 

 /11.01.2019 –/سمارت  مدينة هجين بدعم من طائرات "التحالف الدولي".نقطة جديدة في محيط 
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 املستويات األخرى  في .3

 ال يوجد 

 

مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل مستوى  فياملستجدات : اتاسعا 

 املتحالفة معه

 املستوى السياس ي في .4

 ال يوجد

 

 املستوى العسكري  في .5

 ال يوجد

 

 املستويات األخرى  في .6

 ال يوجد

 

 : املستجدات على صعيد العملية السياسيةاعاشرا 
غير بيدرسلللللللللون، امللف السلللللللللوري مع النظام السلللللللللوري في  حث املبعوث األممي الجديد إلى سلللللللللوريةب .أ

م في “وزير الخارجية وليد املعلم  الثلثاء،  بحث مع إذدمشلللللللللللللق،  الجهد املبذول من أجل إحراز تقد 

 –/جيرون   .”لألزمة في سلللللللورية، ومتابعة األفكار املتعلقة بالعملية السلللللللياسلللللللية املسلللللللار السللللللليا للللللل ي

16.01.2019/ 

بمقرها في  ةعقدت هيئة التفاوض السلللللللللللللورية لقاءها األول مع املبعوث الدولي الخا  إلى سلللللللللللللوري .ب

والقرارات  1وأكدت الهيئة العمل برعاية األمم املتحدة ووفق بيان جنيف  الرياض اليوم الجمعة.

 د  الذي يع 2254سللللللللليما القرار الدولي  ذات الصللللللللللة باملسلللللللللألة السلللللللللورية، الكافة والبيانات الدولية 

 /18.01.2019 –/شام  برنامج العمل املتفق عليه إلنتاج الحل السيا  ي.
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اقف القوى ااملستجدات في : حادي عشر   املؤثرة إلقليمية والدوليةمو

 الوًليات املتحدة األميركية .1

ي مايك بومبيو يوم السبت بعد حديثه مع نظيره التركي إنه متفائل من إمكان ميركقال وزير الخارجية األ  .أ

نقر بحق الشلللللعب التركي في الدفاع عن ”وأضلللللا :  بين تركيا والسلللللوريين األكراد.“ نتيجة جيدة”تحقيق 

اإلرهابيين، لكننا أيضلللللللا نعلم أن هؤالء الذين هم ليسلللللللوا إرهابيين ويقاتلون إلى جانبنا طوال بلده ضلللللللد 

 /12.01.2019 –رويترز /  “.تلك املدة يستحقون الحماية

املبعوث األميركي الخا  “قال املسللتشللار اإلعلمي السللابق لللللللللللللللل )وحدات حماية الشللعب( ريزان حدو: إن  .ب

م عدًدا من الرسللللللللللللائل إلى اإلدارة الذاتية في املناطق املعني بالشللللللللللللؤون السللللللللللللورية، جيمس 
 
جيفري، سللللللللللللل

وأضلللللللللا  أن هناك  ”.فاوضلللللللللات مع دمشلللللللللقتالكردية بشلللللللللمال سلللللللللورية، أوجللللللللل ى فيها بعدم الت جل في ال

جيفري طرح في رسائله أيًضا موضوع إغلق “، مشيًرا إلى أن ”األكراد قريًبا صلحةمل“ستحصل ” تغيرات“

 /12.01.2019 –جيرون / ”.السورياملجال الجوي في الشمال 

ي دونالد ترامب تركيا بالدمار االقتصلللللللللللللادي إذا هاجمت وحدات حماية الشلللللللللللللعب ميركتوعد الرئيس األ  .ج

ثنين وجللللدد وهو مللللا أثللللار انتقللللادات الذعللللة من أنقرة يوم اإل ة،الكرديللللة املتحللللالفللللة مع بلده في سلللللللللللللوريلللل

/رويترز  .العضوين في حلف شمال األطلس ي املخاو  من حدوث تراجع جديد في العلقات بين البلدين

– 14.01.2019/ 

ثنين إن تهللديللد الرئيس دونللالللد ترامللب بتللدمير تركيللا ي مللايللك بومبيو يوم اإلميركقللال وزير الخللارجيللة األ  .د

 اقتصاديً 
ً

ية ميركلن يغير خطط  حب القوات األ  ةا تدعمه واشنطن في سوري كرديً ا إذا هاجمت فصيل

 /14.01.2019 –/رويترز  .ةمن سوري

ثنين، إن اقتراح بلده بإنشللللللللللاء منطقة آمنة شللللللللللمال شللللللللللرق ي مايك بومبيو اإلميركقال وزير الخارجية األ  .ه

على تركيلا، ولحملايلة القوات التي حلاربلت تنظيم "اللدوللة  ةمنع ال جوم من سلللللللللللللوريلإلى ، يهلد  ةسلللللللللللللوريل

 /14.01.2019 –. /سمارت "قوات سوريا الديمقراطية"ى لإاإلسلمية" في إشارة 

ي السللللللليناتور الجمهوري ليند للللللل ي غراهام، إن قرار  لللللللحب القوات ميركقال عضلللللللو مجلس الشللللللليو  األ  .و

ي بلللللللللللللللللللللل"إعادة النظر في قراره ميركوطالب الرئيس األ  "أثار حماسلللللللللة تنظيم الدولة". ةية من سلللللللللوريميركاأل 

 –. /شللللللللللللللللللام ج" بعللللللد تبنى التنظيم ال جوم الللللللدموي في منبةيللللللة من سلللللللللللللوريللللللميركسلللللللللللللحللللللب القوات األ ب

16.01.2019/ 
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ي السلللابق لدى دمشلللق روبرت فورد، الخميس، إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" يقاتل ميركقال السلللفير األ  .ز

ووصلللف فورد علقة واشلللنطن بتنظيم "ي ب ك/ بي  ، من أجل مصلللالحه الخاصلللة.ة"داعش" في سلللوري

أن انسحاب واشنطن من  ظن، ال أوأضا : "في الوضع الراهن قتة والتكتيكية".و ، بل "املةكا كا" في سوري

 /18.01.2019 –/شام  خيانة لألكراد السوريين". ةسوري

ي السللللللللللللللابق والخللا  للتحللالف الللدولي ملحللاربللة "داعش"، بريللت مللاكغورك، أن قرار ميركاملبعوث األ  عللد   .ح

آخر للبقاء،  اأعطى تنظيم "داعش" سلللللللببً  ةية من سلللللللوريميركسلللللللحب القوات األ بالرئيس دونالد ترامب 

 /20.01.2019 –/شام  .افة إلى تقريبه شركاء الواليات املتحدة من النظام السوريإض

 

 روسيا اًلتحادية .2

نه من املهم لألكراد السلوريين والحكومة السلورية بدء إقالت املتحدثة باسلم وزارة الخارجية الروسلية   .أ

يتعين نقل نه ة. وأضللللللللللللافت أحوار مشللللللللللللترك في ضللللللللللللوء عزم الواليات املتحدة  للللللللللللحب قواتها من سللللللللللللوري

 –/رويترز  .يلللة إلى الحكوملللة السلللللللللللللوريلللةميركالسللللللللللللليطرة في األراضللللللللللللل ي التي كلللانلللت تنتشلللللللللللللر بهلللا القوات األ 

11.01.2019/ 

أن إنشلللاء منطقة نزع  ظنأعلنت املتحدثة باسلللم وزارة الخارجية الروسلللية، ماريا زاخاروفا، أن روسللليا ت .ب

 –/شلللللللللللللام  أهمية منع تحولها إلى ملجأ لإلرهابيين.ا، مشللللللللللللليرة إلى قتً و ا ميحمل طابعً  ةالسللللللللللللللح في سلللللللللللللوري

11.01.2019/ 

عن ذرائع إلبقاء “ماريا زاخاروفا، واشللللللللللنطن بالبحث  اتهمت املتحدثة باسللللللللللم وزارة الخارجية الروسللللللللللية .ج

، في الوقت الذي قالت فيه وكالة )نوفوسلللللللللللللتي( الروسلللللللللللللية: إن الواليات ”قواتها العسلللللللللللللكرية في سلللللللللللللورية

 /12.01.2019 –/جيرون  .ة وسفًنا للمساعدة في إجلء قواتها من هناكاملتحدة أرسلت قوات بري

من أجل إطلق  ةدعا وزير الخارجية الرو  ي سيرغي الفرو ، إلى بدء عمل اللجنة الدستورية في سوري .د

ا التسللللللللللوية السللللللللللياسللللللللللية في البلد. في أسللللللللللرع وقت ممكن نقطة االنطلقة لهذه العملية،  هابدء عمل عادًّ

قرارات مجلس األمن الللدولي ومخرجللات مؤتمر الحوار الوطني السلللللللللللللوري الللذي عقللد في وذلللك بموجللب 

 /15.01.2019 –/شام  سوتش ي أوائل العام املاض ي.
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 دول اًلتحاد األوروبي .3

هذا األسبوع  ةيين في سوريأميركقال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن مقتل أربعة 

ا تزال مستمرة وتعهد بأن تبقي فرنسا قواتها في ميظهر أن املعركة ضد متشددي تنظيم الدولة اإلسلمية 

 /17.01.2019 –/رويترز  .املنطقة هذا العام

 

 الدول العربية .4

ثنين إنه ال يرى ضلللللللللللللرورة إلعادة فتح سلللللللللللللفارة في دمشلللللللللللللق وإنه ة القطري يوم اإلقال وزير الخارجي .أ

 –/رويترز  .ليسللللللللللللللللت هنللللاك مؤشلللللللللللللرات م لللللللللللللجعللللة على تطبيع العلقللللات مع الحكومللللة السلللللللللللللوريللللة

14.01.2019/  

دعللا وزير الخللارجيللة في حكومللة تصلللللللللللللريف األعمللال اللبنللانيللة جبران بللاسللللللللللللليللل يوم الجمعللة إلى عودة  .ب

وقال في قمة لوزراء الخارجية واالقتصللللللللاد العرب تسللللللللتضلللللللليفها  إلى جامعة الدول العربية. ةسللللللللوري

يجب  ةيجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوري ةسوري”بيروت 

 /18.01.2019 –رويترز / “.أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان اإلرهاب

ثنلللائيلللة »عراقي محملللد علي الحكيم، إن هنلللاك اتصلللللللللللللللاالت متعلللددة األطرا  قلللال وزير الخلللارجيلللة ال .ج

في الجلللامعلللة العربيلللة،  ة، وملللداوالت تجري إللغلللاء قرار تعليق عضلللللللللللللويلللة سلللللللللللللوريللل«وثلثيلللة وربلللاعيلللة

عللاد إلى مقعللدهللا ةسلللللللللللللوريلل»وأضللللللللللللللا  أن 
ُ
سللللللللللللللة في الجللامعللة يجللب أن ت ب

 –شللللللللللللللام / «.كللدولللة مؤسللللللللللللل 

20.01.2019/ 

ي جبران باسلللليل في ختام القمة االقتصللللادية العربية التي انعقدت يوم ناشللللد وزير الخارجية اللبنان .د

 دعا بيانو  األحد في بيروت املجتمع الدولي إلى ت للللللللجيع النازحين السللللللللوريين على العودة إلى ديارهم.

املواتيلللة لعودة  وضلللللللللللللللاعاأل مضلللللللللللللللاعفلللة الجهلللد اللللدولي الجملللاعي لتعزيز ”املجتمع اللللدولي إلى  القملللة

إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة  النازحين واللجئين

 /20.01.2019 –شام / “.الدولة املضيفة وقوانينها النافذة
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 إيران .5

في تحد للتهديدات  ةقال قائد الحرس الثوري اإليراني يوم األربعاء إن إيران ستبقي قوات لها في سوري

 /16.01.2019 –/رويترز  .رج من هناكاإلسرائيلية باستهدافها ما لم تخ

 

 تركيا .6

تعهد وزير الدفاع التركي خلوجللللل ي أكار يوم الجمعة بشلللللن حملة ضلللللد الفصلللللائل الكردية السلللللورية التي  .أ

 .مللا يزيللد التركيز على نزاع محتمللل كللانللت الواليللات املتحللدة تسلللللللللللللعى لتجنبلله ،تللدعمهللا الواليللات املتحللدة

 /11.01.2019 –رويترز /

يوم الجمعة أن تركيا أرسللللللللللت قافلة وحدات القوات الخاصلللللللللة  األناضلللللللللول الرسلللللللللمية ذكرت وكالة أنباء .ب

 /11.01.2019 –ة. /رويترز ومركبات مدرعة إلى إقليم هاتاي التركي على الحدود مع سوري

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلثاء إنه بحث مسلللللللللللللألة منطقة آمنة تقيمها أنقرة داخل  .ج

ي دونلللاللللد تراملللب وصلللللللللللللفللله ميركعلى الحلللدود بين البللللدين خلل اتصلللللللللللللللال هلللاتفي مع الرئيس األ  ةسلللللللللللللوريللل

 /15.01.2019 –/رويترز  .باإليجابي

قالت وكالة )األناضللللول( التركية إن املنطقة اآلمنة التي تعتزم تركيا إقامتها على طول الحدود مع سللللورية  .د

، ”فظات سلللللللورية، هي حلب والرقة والحسلللللللكةسلللللللتضلللللللم مدًنا وبلدات من ثلث محا“كيلومتًرا  32بعمق 

مللللدينللللة القللللامشللللللللللللللي، وبلللللدات: رأس العين، وتللللل تمر، وتشلللللللللللللمللللل كيلومتًرا،  460على طول “سلللللللللللللتمتللللد و 

، ”والدرباسللللية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربية، واملالكية )محافظة الحسللللكة(

 /16.01.2019 –جيرون / ”.لرقة(كل من عين العرب )محافظة حلب(، وتل أبيض )ا“ستضم و 

قلال وزير الخلارجيلة التركي، مولود تشلللللللللللللاوو  أوغلو، إن فكرة املنطقلة اآلمنلة التي تحلدث عنهلا الرئيس  .ه

ي دونالد ترامب، هي في األساس مطروحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ بداية ميركاأل 

من أجل استقرار الشمال السوري وعودة السوريين،  وأشار إلى أن هذه املنطقة مهمة األزمة السورية.

 عن مكافحة اإلرهاب
ً

  /17.01.2019 –. /شام وفي مقدمتهم األشقاء األكراد، فضل

لن تسللللللمح لللللللللللللللللللل "اسللللللتفزازات" بلده  الجمعة، إن ،املتحدث باسللللللم الخارجية التركية حامي أقصللللللوي  قال .و

الرو للللل ي حول محافظة إدلب  –فاق التركي قوات النظام السلللللوري و"هيئة تحرير الشلللللام" بإفشلللللال االت

 /18.01.2019 –/سمارت  .ةشمال سوري
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 إسرائيل .7

"سريعا، قائل إنهم  ةطالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلثاء، إيران بمغادرة سوري

  /15.01.2019 –/سمارت  .مستعدون لخوض حرب شاملة عند الحاجة

 

 واملنظمات الدولية، واملنظمات ذات الصلة   األمم املتحدة .8

ينبغي ” أي خطة بشللللللأن الوضللللللع شللللللمالي سللللللورية“قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس: إن  .أ

مشللللللاغل تركيا  حسللللللبانالحدة األراضلللللل ي السللللللورية، واألخذ في هي و ” تتمتع بثلثة عناصللللللر أسللللللاسللللللية“أن 

  /19.01.2019 –جيرون / ”.املشروعة، واالعترا  بالتنوع في سورية

 

 أخرى  .9

 ال يوجد  

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية ثاني
 

  نشللللرت ةللللحيفة "فايننشللللال تايمز" .1
ً
" الطريق أمام الجهاديينانسحححححاا ترامب سححححيعبد بعنوان " مقاال

قرار  من رغمعلى البالسيطرة على األوضاع وتحقيق األهدا   يةميركاإلدارة األ ح تبجناقش كاتبه معنى 

   .االنسحاب من سورية

إلى تهديدات ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا لو قامت بضرب املليشيات باإلشارة  مقاله الكاتب استهل

وسطية التي األ األميركية. وإلى جولة بومبيو شرق  ي حال خروج القوات، فبلدهالكردية التي تدعمها 

قادة املنطقة، بأن الواليات املتحدة ستعمل معهم ملواجهة إيران وإخراج آخر جندي إيراني طمأن فيها 

   .ةمن سوري

م، وحتى في من اشتعال املنطقة األكثر التهابا في العالتزيد إن الواليات املتحدة الكاتب بالقول، "يعلق 

فإن الرئيس ترامب يقوم بتحويل وضع بشع إلى . ية الفادحة في الشرق األوسطميركضوء األخطاء األ 

الذي قصد  2015لخروج، ومن طر  واحد، من االتفاقية النووية املوقعة عام باا، فقراره خطر جًد 
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 . منها ضبط النشاط النووي اإليراني قد يثبت أنه قرار كارثي
ً
 من ذلك قام ترامب بإثارة جهاد وبدال

إطاحة  جرتسعودي ضد إيران، ونشر حرب طائفية بالوكالة أخافت املنطقة منذ غزو العراق الذي 

 حاكمه ودفع به نحو الفلك اإليراني".

، حصل، وهو قرار غير واعد إن ةية من سوريميركسحب القوات األ ب"قرار ترامب ويرى الكاتب أن 

، أوالها تتعلق بقدرة الواليات املتحدة على استخدام تفوقها عدة ة مشكلتفإنه سيؤدي إلى مفاقم

فراغ تستعد مللئه كل من تركيا وروسيا وإيران، فالخروج سيؤدي إلى ، "ثحوادالعسكري لتشكيل ال

ق بامليليشيات الكردية و تعلق بالخطر الذي يحي. وثانيها أيام اإلمبراطوريات التي فقدتهاإلى وكلها تحن 

. وثالثها أن البحث عن ملجأ عند األسدتدخل القوات التركية بعد االنسحاب، حيث سيحاولون من 

تجاه الوجود العسكري اإليراني في سورية. ورابعها أن  لن تمارس سياسة ضبط النفسإسرائيل 

تدمير معاقل و ألف مقاتل،  20-10ا يزال قوة ضخمة، ويقدر عدد مقاتليه بما بين م تنظيم الدولة

نظيم والتصرفات االنتقامية للسلطات واملليشيات الشيعية، وجهد نظام األسد ملنع اللجئين الت

غذي حس الراديكالية واليأس الذي تنتعش من خلله الجماعات يالسنة من العودة إلى مناطقهم، 

  الجهادية".

لها موجودة يختم الكاتب بالقول: "ربما اعتقد ترامب أنه يستطيع إعلن النصر، لكن العناصر ك

 /16.01.2019 – 21/عربي  لعودة التطر  السني الذي ال يحترم أي حدود".

 اإعادة تأهيل األسححححد دوليا  عمليةفي تحليل إخباري بعنوان "ية ميركالت ةللللحيفة واشللللنطن بوسللللت األ ق .2

خاصلللللللللة في عقب ببدأت، و  اإن عملية تأهيل رئيس النظام السلللللللللوري بشلللللللللار األسلللللللللد دوليً بدأت بالفعل" 

، واإلشلللللللللارات التي ةي، دونالد ترامب، قراره بسلللللللللحب قوات بلده من شلللللللللرق سلللللللللوريميركإعلن الرئيس األ 

زيارة الرئيس ي، ومنها عن اسلللللللللللللتعدادها للمصلللللللللللللالحة مع النظام السلللللللللللللور عدة انطلقت من دول عربية 

إعلن  تلهدمشللللللللق، كأول زعيم عربي يكسللللللللر عزلة سللللللللوريا منذ أكثر من سللللللللبع سللللللللنوات، إلى السللللللللوداني 

حتى الرياض، الراعي الرئيس لفصللللللللللللائل املعارضللللللللللللة .. "البحرين ثم، ةإلمارات إعادة علقاتها مع سللللللللللللوريا

بنظام األسللد، على أمل التقليل من اعتماده  ةمتزايد صللورةالسللورية املسلللحة، باتت مسللتعدة للقبول ب

 ".على إيران

االتي ربما تقف إنه على الرغم من تلك اإلشارات فإن هناك بعض العقبات " الصحيفةتقول 
ً
ق ب
 معو 

قاتحضن املجتمع الدولي، وهي ثلثة إلى أمام عودة نظام األسد  ب
تركيا والواليات في مهمة تتمثل  معو 

األصوات املؤيدة إلسرائيل واملناهضة إليران داخل الواليات املتحدة، .. فاملتحدة واالتحاد األوروبي

الذي تعتقد به دول أوروبية ذاته ، وهو األمر اريبً تجعل من املستبعد رفع العقوبات عن نظام األسد ق

وترى الصحيفة أن نظام  .على رأسها أملانيا وفرنسا وبريطانيا الذين أيدوا مواقف واشنطن املتشددة
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األسد سيرحب بأي خطوة من طر  الجامعة العربية، ولكن أهمية مثل هذه الخطوات ستبقى ناقصة 

مع الغرب وتركيا، وهو أمر يمكن أن يقوم به النظام السوري ما لم يبدأ النظام خطواته للتصالح 

صاحب الخبرة الطويلة في مواجهة العقوبات والعزلة الغربية واإلقليمية التي كان آخرها منتصف 

 /16.01.2019 –/الخليج أون الين  .العقد األول من القرن الحالي

نشلللللللللللللرت حقيقة.. وملاذا يواصحححححححححححححل ترامب الكشحححححححححححححف عن خططه " ” الدولة“هل هزم تنظيم " عنوانب .3

 واشللللللللللنطن بوسللللللللللت"ال حيفةةلللللللللل
ً
 اي أعلنهتاليتسللللللللللاءل فيه كاتبه عن حقيقة هزيمة تنظيم الدولة  " مقاال

 املاض ي.  ديسمبر /كانون األول  19في  ترامب، واتخذ على أساسه قرار االنسحاب من سورية

خلفات إلى وأدى  ،متهورا كان قرار ترامب" ، الزميل في معهد الشرق األوسط:ليسترتشارلس يقول 

  ."ية أكثر مما ظهر على األرضأميركسياسية داخلية 

في الحملة الدولية التي بدأت في معظمها قد خسر مناطقه  الدولةتنظيم ال ينكر الكاتب حقيقة أن "

ة سوى جيوبالتنظيم  بق بيدلم يتحيث  ،عهد أوباما واستمرت في عهد ترامب تراجعت قدرته و ، عد 

ن هجمات في العواصم الغربية وحول العالم. ته على شقدر  في اأيضً وأثر هذا التراجع ، اأيضً الدعائية 

قوات سوريا الديمقراطية  مقاتليمن  اكبيرً ا قتل عددً قام بتفجير منبج األخير، وكان قد التنظيم لكن 

ا م، وزعيم التنظيم ا من االغتياالت واالختطافاتشهد العراق عددً و في األشهر األخيرة، في دير الزور 

 ، ويقدر عدد الناشطين فيه بعشرات اآلال .ايزال حيً 

 ا استخداممن الباكر جًد "ية: ميركاملدير السابق ملركز مكافحة اإلرهاب التابع للحكومة األ يقول 

 " تنظيم الدولة ألننا نعر  صعوبة الوصول إلى ذلك الوضع كلمات هزيمة

هزيمة تنظيم يعتمد على حرب العصابات أصعب من القضاء على تنظيم حسب الكاتب فإن "ب

 . "يسيطر على مناطق

سيترك  ة،ية من سوريميركمع  حب القوات األ  ،تنظيمالالزعم بهزيمة يخلص الكاتب إلى أن "

 /17.01.2019 –/القدس العربي  طرة.تداعياته الخ

 

عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم املستجدات السياسية  ثالث

 والعسكرية
ضرب "إسرائيل" ألهدا  عسكرية في سورية مرتين،  2019تكرر في الثلث الثاني من كانون الثاني/ يناير  

لسوري منذ إعلن الواليات املتحدة انسحابها ملرة الثالثة على التوالي التي تضرب بها إسرائيل في الداخل اوهي ا

هذه املواقع مواقًعا عسكرية تابعة للنظام السوري وإليران  -وفق التسريبات-العسكري من سورية، وكانت 
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رت طائرة شحن تنقل أسلحة من إيران، ومستودعات ومعسكرات، وحتى أن بين املستهدفين  ب
وميليشياتها، وُدم 

كان يزور دمشق ويهم  وفد رفيع املستوى من مسؤولي )حزب هللا( اللبناني  -ليةوفق وسائل إعلم إسرائي-

 .إلى طائرة إيرانية متجهة إلى طهرانبالصعود 

لم تتدخل روسيا، واكتفت بالتنديد اللفظي، وقالت إن ما تقول به إسرائيل كلها في هذه الضربات الجوية 

رت عن ""استفزاز"هو   تها "عد  ، و الضربات وطريقة تنفيذهامن  ها"قلق، وعب 
ً
 ".لسيادة سورية اانتهاك

كعادته، نفى إعلم النظام السوري أن يكون سلح الجو اإلسرائيلي قد أصاب أًيا من األهدا  التي 

ذكر.معظمها ها، بل إن املضادات السورية أسقطت الصواريخ اإلسرائيلية استهدف
ُ
 وال خسائر ت

ا عسكرية للجيش السوري مئات املرات ، قصفت إسرائيل 2011عام في سورية  ثحوادمنذ بدء ال
ً
أهداف

وكانت  ( اللبناني، وميليشيات أخرى تتبع إليران، وأسقطت طائرة حربية روسية،حزب هللايليشيات )أخرى ملو 

 من األهدا  إيرانية. ى النسبة الكبر 

بنيامين اإلسرائيلي وزراء الرئيس تأكيد أن املستهد  األساس هو إيران، وقال إلى هذه املرة، عادت إسرائيل 

سنتصدى لهذا ، و في سورية لسنا على استعداد للقبول بتعزيزات عسكرية إيرانية موجهة ضدنا"نتنياهو 

إعلن الرئيس على الرغم من نفسها أن "إسرائيل" ستستمر بسياستها ي إشارة إلى ، ف"ةمستمر  صورةبضراوة وب

ا الشيعية العاملة والناشطة في إيران وميليشياته، وستستهد  من سورية هقوات حب األميركي دونالد ترامب 

 سورية.

همية االنسحاب من أ غادي آيزنكوتاإلسرائيلي الجنرال جيش الرئيس هيئة األركان العامة في كذلك قلل 

فنحن ، لكن ينبغي عدم املبالغة فيه ،حدث جوهري ودرامي ومهم"ركي يالقرار األماألميركي من سورية، وقال إن 

"، ولفت االنتباه أنه تحدث أيًضا عن التنسيق العسكري مع نتعامل مع هذه الجبهة وحدنا منذ سنين كثيرة

الطرفين أدى دوًرا كبيًرا في مواصلة نشاط الجيش اإلسرائيلي ضد التنسيق األمني بين روسيا، وقال "إن 

 ب".اإلرها

ُيستدل من هذا الكلم أن "إسرائيل" دائًما تستطيع أن تجد لها حليًفا يدعمها في املنطقة، وحتى لو 

بية، انسحبت الواليات املتحدة فإن روسيا يمكن أن تكون البديل الجاهز الذي يمكن أن ينس ى الخلفات الجان

 وهذا يؤكد الدور املحوري متعدد األوجه الذي تقوم به "إسرائيل" في الشرق األوسط، وخصوًصا في سورية.

لكن ال يبدو أن الواليات املتحدة بصدد التخلي عن "إسرائيل" حتى لو صدقت وانسحبت من سورية 

فهم زيارة عسكرًيا، فهي لن تنسحب من املنطقة عسكرًيا، ولن تتخلى عن نفوذها وهيمنتها
ُ
، وفي هذا اإلطار ت

م كانون الثاني/ يناير، 5 أبيب في تلإلى  بولتون، جون  املتحدة، للواليات القومي األمن مستشار  حيث قد 

 في اآلخرين واألصدقاء إسرائيل عن الدفاع ضمان )االنسحاب( مع جري ي أن وقال "يجب إلسرائيل ضمانات

 ".املنطقة
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 بعملية ن االنسحاب األميركي، فهي تريد التدرجعرض ى "إسرائيل"  من هذا املنطلق، يمكن فهم عدم

تستغله، ويبدو أنها حصلت على ضوء أخضر  أن إليران يمكن حتى ال يحدث أي فراغ عسكري  االنسحاب

 أميركي ومباركة سورية.

حاول إسرائيل طمأنة روسيا، والعكس ةحيح، و 
ُ
بية" والتند التصريحاتالعلقة بلن تتأثر ت

 
يدات "الخل

الصواريخ الروسية وقاعدتين عسكريتين وقطع بحرية ليس هدفها مواجهة التي ُيطلقها املسؤولون الروس، ف

 والعكس ةحيح.إسرائيل، 

لكن هناك رأي آخر يفرض نفسه، ويتعلق بمدى عداء إسرائيل بالفعل إليران، فمن املفيد االنتباه إلى 

 
 
ها ءله إيران لل "إسرائيل"، فهي واقعًيا لم تتخذ عداوجود شكوك كبيرة حول مستوى التهديد الذي تشك

ت  والسيا  ي، اإلعلمي للتسويق شعاًرا إلسرائيل سوى  في وحتى تصريحات املسؤولين اإليرانيين مؤخًرا صب 

 على القضاء نريد إننا قلنا متى" املاض ي قال الشهر ظريف جواد اإليراني الخارجية ، فوزيرنفسه السياق

، وهذه قضية يجب دراستها في سياق توازع "ذلك قال أحد ال ذلك، قال واحد شخص على اعثروا إسرائيل؟

 األدوار والتنسيق ما وراء الستار في املنطقة.

سواء بقي األميركيون أم انسحبوا، ، ة مستمًراسرائيلية على سوريسيبقى الشكل الحالي للغارات اإل ، اغالبً 

ال يؤمن جانبها، ونظامها  -إسرائيلإلى حتى بالنسبة –علنًيا أم صديًقا خفًيا، فهي وسواء كانت إيران عدًوا 

في تعاملته واستراتيجياته، ولن تتوقف مثل هذه  امعرو  عنه استخدامه التقية والباطنية مبدأ وأساًس 

لكل  رض  دون وجود حل سيا  ي ممن دون حل، و من دامت القضية  الغارات على أهدا  إيرانية في سورية ما

 األطرا ، وهو ما ال يلوح في األفق حتى اآلن.






	أولًا: نظرة عامة إلى أهم مجريات المدة
	ثانيًا: الضحايا
	1. بيانات عن الضحايا
	2. أخبار عن الضحايا

	ثالثًا: التغييب القسري
	رابعًا: النزوح والتهجير واللجوء
	1. أخبار عن النزوح والتهجير القسري
	2. أخبار عن اللجوء والجاليات

	خامسًا: المشهد الميداني( )
	1. تطورات المشهد الميداني
	2. خرائط السيطرة والنفوذ

	سادسًا: المستجدات في مستوى النظام ومناطق سيطرته
	1. في المستوى السياسي
	2. في المستوى العسكري
	3. 3. في المستويات الأخرى

	سابعًا: المستجدات في مستوى المعارضة المسلحة ومناطق سيطرتها
	1. في المستوى السياسي
	2. في المستوى العسكري
	3. في المستويات الأخرى

	ثامنًا: المستجدات في مستوى القوى الكردية ومناطق سيطرتها
	1. في المستوى السياسي
	2. في المستوى العسكري
	3. في المستويات الأخرى

	تاسعًا: المستجدات في مستوى مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه
	4. في المستوى السياسي
	5. في المستوى العسكري
	6. في المستويات الأخرى

	عاشرًا: المستجدات على صعيد العملية السياسية
	حادي عشر: المستجدات في مواقف القوى الإقليمية والدولية المؤثرة
	1. الولايات المتحدة الأميركية
	2. روسيا الاتحادية
	3. دول الاتحاد الأوروبي
	4. الدول العربية
	5. إيران
	6. تركيا
	7. إسرائيل
	8. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والمنظمات ذات الصلة
	9. أخرى

	ثاني عشر: إطلالة على الإعلامين العربي والدولي تجاه سورية
	ثالث عشر: تقدير موقف وتوقعات حول أهم المستجدات السياسية والعسكرية
	Blank Page
	Blank Page

