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  1املدة مجريات أهم إلى عامة نظرة: أوًل
817  

ً
 170في املئة ) 20في املئة منهم من املقاتلين، و 80كانت حصيلة أعمال العنف هذا الشهر،  قتيل

  39 بينهم املدنيين، من( اشخصً 
ً

 .ةاملئ في 10 نسبتهم سيدة 17 و املدنيين، القتلى إلى املئة في 23 نسبتهم طفل

يشكلون ثلثي العدد  اشخصً  537 مقدارها بحصيلة القتلى قائمة أشهر، منذ كعادتها تتصدر، الزور دير

اإلجمالي للقتلى، والسبب كما هو معروف، معارك تصفية داعش التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية 

 املدعومة من قوات التحالف.

إجمالي قتلى  منفي املئة  17نسبتهم  اشخصً  138ضها ى أر في قائمة القتلى، حيث قتل عل اثانيً  تحل حلب

 الغربي، حلب وريف إدلب في دةو املوج املسلحة املعارضة وفصائل الشام تحرير هيئة مقاتلي من غلبهمأالشهر. 

 على الشام تحرير هيئة بسيطرة وانتهى الشهر هذا من األول  الثلث في بينهم دار الذي االقتتال في سقطوا وقد

 .)املحرر( بـ يسمى ما تشكل التي القريبة واألرياف إدلب محافظة من العظمى غلبيةاأل 

 2018 ينايرالثاني/  كانون من قتلى  اكثيرً أقل  2019 ينايرالثاني/  كانون املقارنة نلحظ أن قتلى شهر  في

(1982  
ً

  1422) 2018من وسطي القتلى الشهري لعام  اكثيرً ( وأقل قتيل
ً

 .(قتيل

 ضحيتها وراح الزور دير شرق  الشعفة مدينة في األولى مجزرتين، التحالف طائرات تكبتر ا الشهر هذا في

من النساء  غلبهمأ امدنيً  30شرق الدير وراح ضحيتها  الباغور بينهم ثمانية أطفال. والثانية في قرية  امدنيً  11

 ال ما وقتل إدلب، جنوب نالنعما معرة مدينةقوات النظام السوري مجزرة ثالثة بقصفها  ارتكبتو واألطفال. 

 .امدنيً  13 عن يقل

معظمهم من العسكريين التابعين لقوات النظام، والحرس  اشخصً  21 بدوره قتل اإلسرائيلي الطيران

 الثوري اإليراني، وذلك في غارة استهدفت مواقع تابعة إليران في سورية.

في الرقة، وتضم ما  14قم رة الجماعية ر اكتشاف املقب جرى في ختام تكثيفنا مللف القتلى أنه  اأيضً  نذكر

جثة من مقابر جماعية مختلفة منذ شهر أيلول/  3310نتشل جثة. وكان مجلس الرقة املدني قد ا 800يقارب 

 سبتمبر املاض ي.    

قوات سوريا الديمقراطية املدعومة من قوات التحالف  تقدماملشهد امليداني، كان األبرز هذا الشهر  في

طر عليها ع البلدات التي يسيربها على تنظيم الدولة اإلسلمية، حيث تمكنت من السيطرة على جميالدولي، في ح

التنظيم في  شرح  فوقاني، و  والباغوز التنظيم في الريف الشرقي للدير، وهي مدينة الشعفة وبلدة السوسة 

 كيلومترات مربعة.  أربعةمساحة متبقية شرق الفرات ال تتجاوز 

                                                             
 يقصد باملدة املرحلة الزمنية التي يغطيها التقرير. 1
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  -أعله ورد كما- اضً يأ الشهر هذا شهد
ً

 إدلب ريفي في( املسلحة)املعارضة  فصائل بين" ا"غريبً و اعنيًف  اقتتاال

من  عشرات مقتل فيبين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي.. ما تسبب  اوتحديًد  الغربي، وحلب

وانسحاب مقاتلي  ،معظمها الزنكي مناطقالطرفين، إضافة إلى عدد من املدنيين، وانتهى بسيطرة الهيئة على 

السنوات السابقة، إنما  والط الفصائل ديدن فهذا ذاته، بحد االقتتال ليس الغريب. عفريناألخير إلى منطقة 

حتى من تركيا، بضرب الفصائل  اإرهابيً  اتنظيًم السماح لهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة( املصنفة  هو

شبه الكاملة على منطقة تقع تحت النفوذ  بالسيطرة بذلكدها املدعومة من تركيا وإنهاء وجودها، واستفرا

دةالتركي،   بين روسيا وتركيا.   قتةو م لهدنة وتخضع وحلفائها، النظام قوات من باالقتحام مهدَّ

 نار على أصبح وإن ،اودوليً  امحليً  الجميع، اهتمام بؤرة يف زال ما وتبعاته، سورية من األميركي االنسحاب

 الشيوخ مجلس تصويت آخرها وكان القرار، هذا بشأن ترامب لها يتعرض التي الهائلة وطضغال بسبب هادئة

 68) انستانغوأف سورية من األميركية القوات سحب يعارض" ملزم"غير  قرار مشروع على كبيرة بأغلبية األميركي

 املسؤولين تصريحات وكذلك اليومية، شبه األتراك املسؤولين تصريحات حسبب(. و 23مقابل  اصوتً 

للتطبيق،  اجاهزً  أصبح اآلمنة املنطقة إقامة سيناريو فإن املكثفة، التركية األميركية واللقاءات األميركيين،

ا األكراد من جانب، ويرض ي تركيا بانتظار الضوء األخضر األميركي بعد إيجاد اإلخراج امللئم الذي يحمي حلفاءه

 من جانب آخر. 
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 : الضحايااثانيا 

 2الضحايا نع بيانات 

 وبحسب الفئات بحسب وتوزعهم 2019 يناير /2ك( أدناه يبين أعداد ضحايا شهر 1رقم ) الجدول 

 ؛املحافظة

 
 (1) رقم جدول 

 

  ؛الفئة حسببالبيانيان اآلتيان يوضحان أعداد القتلى ونسبهم  والرسمان

 
 

                                                             
  :البيانات على ملحظات 2

ذلك يكون العدد إهمالها أو إيرادها في فقرة )أخبار عن الضحايا(. ل جري الضحايا الذين ال ترد بهم أرقام محددة، فعبارات )سقوط عدد كبير من القتلى( أو )سقوط عشرات القتلى( ال تكفي للتسجيل، وي يهمل -

 .أقل من العدد الحقيقي ااملسجل لدينا غالبً 

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

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

 .القتل حدوث تاريخ وليس الخبر نشر تاريخ هو التسجيل تاريخ -
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%0213000411452011444764779مقاتل

%002000464011210395طفل

%00100030400090172امرأة

%0062101181901263111414رجل مدني

%0092108242702393117021مج القتلى المدنيين

%0211221012138790345378817100مج القتلى حسب المحافظة

%0%3%1%0%0%0%1%17%10%0%0%0%66%1%100%

ضحايا شهر ك2 / يناير 2019 - حسب الفئة
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 وبحسب القتل وسيلة بحسب عهموتوز ، 2019 يناير /2كانون  ضحايا أعداد يبين أدناه( 2) رقم والجدول 

  ؛املحافظة

 
 (2) رقم جدول 
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%

%001000811925020265042051اشتباكات ومعارك عادية

%0210000132000227025431قصف جوي

%006000310210113257910مفخخات وألغام

%000010001600120202تعذيب وإعدامات

%002000021100232223اغتيال وقنص

%00320004400081223أخرى

%0211221012138790345378817100مج ضحايا  األسلحة التقليدية

%0000000000000000أسلحة كيماوية

%0000000000000000أخرى

ً %0000000000000000مج ضحايا األسلحة المحرمة دوليا

%0211221012138790345378817100إجمالي الضحايا

%0%3%1%0%0%0%1%17%10%0%0%0%66%1%100%

ً أسلحة محرمة دوليا

ضحايا شهر ك2 / يناير 2019 - حسب وسيلة القتل

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

 
 

 
 

 ؛املحافظات حسببالرسم البياني اآلتي فيوضح أعداد القتلى وتوزعهم  أما
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 ؛ العدد حسبباملحافظة، مرتبة  حسبب، 2019 يناير /2الرسم البياني اآلتي فيبين توزع ضحايا كانون  أما

 
 

 مقارنة بيانات

، والوسطي 2019، وكانون الثاني/ يناير 2018يقارن بين ضحايا كانون الثاني/ يناير  يتاآل البياني الرسم

 . 2018الشهري لضحايا العام 
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 الضحايا عن أخبار  

ف لطيران التحالف الدولي على س، بقصالخمي ،ا من عائلة واحدة بينهم ثمانية أطفالمدنيً  11قتل  .أ

 ."منزلهم في مدينة الشعفة شرق مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة اإلسلمية

 /03.01.2019 –سمارت /

جثة  80، وجود أكثر من ةأكدت مصادر حقوقية معنية بمتابعة أوضاع اللجئين الفلسطينيين في سوري .ب

 .في مخيم اليرموك للجئين الفلسطينيين جنوب دمشق هاوركام ملدمرةنازل اتزال تحت أنقاض امل ام

 /04.01.2019 –شام /

ا بينهم شخصً  3028الخميس، في تقرير لها مقتل أكثر من  ،وثقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" .ج

531  
ً

والية ات املامرأة بمجازر ذات صبغة طائفية ارتكبتها قوات النظام السوري وامليليشي 472 وطفل

  /17.01.2019 –/سمارت  .لها منذ بداية الثورة السورية

ثنين، بانتشال مئات الجثث من مقبرة جماعية في قرية الفخيخة جنوب دأ "مجلس الرقة املدني" اإلب .د

 600غرب مدينة الرقة. وقالت "لجنة إعادة اإلعمار" التابعة للمجلس في بيان إن عدد الجثث يتراوح بين 

التي تكتشف باملحافظة. وسبق  14املقبرة رقم  هين هذه أرات أولية. وجاء في البيان ديتقفي جثة  800و

إن عدد الجثث املنتشلة  :2019 يناير /كانون الثاني 14ثنين ل قائد الفريق "ياسر الخميس" اإلأن قا

 /22.01.2019 –الفائت. /سمارت  سبتمبر /جثة منذ أيلول  3310وصل إلىكاملها من املحافظة 

 بينهم طفل  13ع عدد الضحايا املدنيين، في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، إلى تفار  .ه
ً

ن وسيدة، قتيل

 .جريًحا، من جراء القصف الصاروخي واملدفعي الذي شنته قوات النظام يوم الثلثاء 28إضافة إلى 

 /30.01.2019 –جيرون /

تحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة أطفال من عائلة واحدة بقصف جوي لل خمسةنساء و  ثلثقتل  .و

 /30.01.2019 –سمارت / .سلمية" على قرية الباغوز جنوب شرق مدينة دير الزوراإل 

من األطفال  29قالت منظمة الصحة العاملية يوم الخميس إن هناك تقارير عن وفاة ما ال يقل عن  .ز

خلل األسابيع الثمانية املاضية  ةوحديثي الوالدة في مخيم الهول املكتظ بالنازحين في شمال شرق سوري

 /31.01.2019 –رز /رويت .أغلبهم نتيجة االنخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم

من املدنيين  اشخصً  6209الدولة اإلسلمية  تنظيم إعدام نسانإلا لحقوق  السوري املرصد وثق .ح

  128بينهم  ،امدنيً  3691 منهم. 2014/  6/  29في  الخلفة دولةإعلنه  من اشهرً  53واملقاتلين خلل 
ً

 طفل

 /31.01.2019 – السوري. /املرصد امرأة 180و
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ا
 القسري  التغييب: اثالث
في منطقة حوس شرق مدينة الرقة.  اشخصً  33اعتقلت "وحدات حماية الشعب" الكردية السبت،  .أ

 /12.01.2019 –مع تنظيم الدولة والتخابر مع النظام. /سمارت  بالتعاملبتهم تتعلق 

وعود رئيس الفرع لؤي  نتيجةا في محافظة درعا شخصً  19وات النظام السوري األحد، لت قاعتق .ب

 –سمارت / العلي بالقبض على الذين اغتالوا رئيس بلدية القرية، خلل تقديم واجب العزاء به.

21.01.2019/ 

ومحيطها  ارتفع عدد الشبان الذين احتجزتهم "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في بلدة املنصورة .ج

إحراق مقر لها وثلث سيارات بعد  نتيجة ،ا خلل يومينشابً  38مدينة الرقة، إلى  يغرب

 /25.01.2019 –/سمارت  .ه عناصرها خلل محاولة اعتقالهتقتل شاب تشييع

في محافظة القنيطرة، لسوقهم إلى  اشابً  32 العسكري، األمن فرع ،اعتقلت قوات النظام السوري .د

 /31.01.2019 –ي. /سمارت التجنيد اإلجبار 

 

 اللجوء و  والتهجير  النزوح: ارابعا 

 القسري  والتهجير  النزوح عن أخبار  .1

ما ال يقل عن ثمانية “الثلثاء، إن  ،قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( في بيان أصدرته .أ

الحرارة، أطفال سوريين لقوا حتفهم، معظمهم عمره دون أربعة أشهر، من جراء انخفاض درجات 

املعيشية القاسية في )مخيم الركبان(، الواقع على الحدود الجنوبية الغربية لسورية مع  وضاعواأل 

  /16.01.2019 –. /جيرون ناألرد

من األطفال  29الصحة العاملية يوم الخميس إن هناك تقارير عن وفاة ما ال يقل عن قالت منظمة  .ب

ازحين في شمال شرق سورية خلل األسابيع الثمانية وحديثي الوالدة في مخيم الهول املكتظ بالن

 /31.01.2019 –أغلبهم نتيجة االنخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم. /رويترز  ،املاضية

 

 والجاليات وءاللج عن أخبار  .2

ألف الجئ سوري في تركيا إلى بلدهم  300 حوالىأعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، عودة  .أ

 /07.01.2019 –/شام  .2018 العام املاض ي
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 إلىضربت عاصفة ثلجية مخيمات اللجئين السوريين في بلدة عرسال شمال شرق لبنان، ما أدى  .ب

دون تدخل الحكومة اللبنانية ملساعدتهم. وقالت  منانقطاع الطرقات وغمر الخيم بالثلج، 

لوج، مضيفة أن وضع عائلة غمروا بالث 7800ا يقطنها نحو مخيًم  131مصادر محلية إن أكثر من 

 /08.01.2019 –ملخيمات. /سمارت ا إلىا بعد انقطاع الطرقات املؤدية وءً اللجئين يزداد س

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

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

 /11.01.2019 –سمارت /

 ،األًف  80 أصل منألف سوري  53السبت، إن نحو  ،قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو .د

 –حصلوا على الجنسية التركية، يحق لهم التصويت في االنتخابات املحلية. /سمارت 

19.01.2019/ 

 

 4(3): املشهد امليدانياخامسا 

 دانييامل املشهد تطورات .1

مناطق قريبة من  إلىدفعت القوات العسكرية التركية بمزيد من التعزيزات للجيش التركي، وصلت  .أ

  االحدود السورية التركية، من مناطق منبج غربً 
ً
، في سياق إصرار تركيا على إنهاء احتى الحسكة شرق

ى الشاحنات، ودبابات محملة عل افعتعزيزات مدالالتنظيمات اإلرهابية على حدودها. وتضمنت 

 /02.01.2019 –ت جنود، وشاحنات محملة باألسلحة والذخائر. /شام وناقل 

من إعادة بناء مدرج قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن القوات الروسية على وشك االنتهاء  .ب

 18أكمل الجيش بناء تسع حظائر تستوعب و ، ةاإلقلع والهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوري

 /03.01.2019 –/شام  .متر 2800رج بطول طائرة، إضافة إلى إعادة بناء مد

ند بدعم من طائرات التحالف، من السيطرة على بلدة الشعفة، ع ،قوات سوريا الديمقراطية تمكنت .ج

. هجين بلدة بعد التنظيم، سيطرةالضفاف الشرقية لنهر الفرات، وهي ثاني أكبر البلدات املتبقية تحت 

 /05.01.2019 –السوري  رصدملا/

                                                             
 يقصد باملشهد امليداني العمليات العسكرية التي تجري على األرض السورية، وما يتعلق بها. 3
 عارك الروتينية التي تحصل بصورة شبه يومية.ال نسجل عمليات القصف وامل4
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غارة ضد التنظيم في  469ال "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسلمية" في تقرير له إنه نفذ ق .د

ا موقعً  291املاض ي، أسفرت عن تدمير  ديسمبر /نون األول كا 29و 19ة املمتدة بين رحل، خلل املةسوري

 /07.01.2019 –/سمارت  .ا لألخيرقتاليً 

إن بلده بدأت سحب املعدات العسكرية األميركية  ،يوم الجمعة ،ميركيةزارة الدفاع األ قال مسؤول في و  .ه

 –/جيرون  .من سورية، في الوقت الذي أرسلت فيه تركيا تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية التركية

11.01.2019/ 

 )سانا( إن طائرات حربية إسرائيلية أطل قالت الوكالة العربية السورية لألنباء .و
ً
باتجاه  عدة اقت صواريخ

 –/رويترز  .ن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظمهاأو  ،وم الجمعةمحيط دمشق ي

12.01.2019/ 

كشف رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت أن إسرائيل شنت آالف الهجمات على مواقع  .ز

 /13.01.2019/سمارت /  .دون أن تتبناها من، ةوأهداف إيرانية في سوري

استهدف دورية لـ "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسلمية" في ارتفعت حصيلة التفجير الذي  .ح

ية" ديمقراطيون وعناصر من "قوات سوريا الأميركبينهم جنود  ،اشخصً  31األربعاء، إلى  ،مدينة منبج

 /16.01.2019 –/سمارت  .ومدنيون 

قرب  االتفجير الذي ضرب موقعً  جراء منعلى األقل،  مقاتلين 7بينهم  ،اشخصً  11 عن يقل ال ما قتل .ط

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

 /18.01.2019 –بحاالت خطرة. /املرصد السوري 

الزور، بعد  وب شرق مدينة ديرجنكاملها سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على بلدة السوسة  .ي

 /18.01.2019 –اب تنظيم "الدولة اإلسلمية" منها. /سمارت انسح

 للتحالف الدولي، مجزرة بحق املدنيين في بلدة الباغوز فوقاني بريف دير تابعةارتكبت طائرات حربية  .ك

ق سيطرة تنظيم أثناء محاولتهم الهرب من مناط فيالزور الشرقي، حيث استهدفت مجموعة من املدنيين 

ا وسقوط عدد من مدنيً  30 مقتل إلى دىأما  ،يطرة قوات سوريا الديمقراطيةدولة إلى مناطق سال

 /18.01.2019 –غلبهم من النساء واألطفال، حصيلة غير نهائية. /شام أالجرحى 

 4 أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، تصدت لهجوم شنته .ل

صواريخ معادية،  7يوم األحد، وأسقطت ، على مطار دمشق الدولي F-16يلية من نوع مقاتلت إسرائ

 /20.01.2019 –وفق ادعائها. /شام 
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  .م
ً
ثنين في أحدث قصف في عمليات تستهدف في ساعة مبكرة يوم اإل ةا في سوريضربت إسرائيل أهداف

مدى ت املدوية أرجاء دمشق على ا بعد يوم، وهزت االنفجاراوتزداد علنية يوًم  ،الوجود اإليراني هناك

 /21.01.2019 –/رويترز  .ساعة في عملية عسكرية لليلة الثانية على التوالي

 الدولة تنظيم عليه يسيطر الذي األخيرجيب العدد األشخاص الخارجين من  20000إلى  ارتفع .ن

ديسمبر من األول/  كانون من  19في  ةي ترامب باالنسحاب من سورييركممنذ قرار الرئيس األ  اإلسلمية،

 /21.01.2019 –. /املرصد السوري 2018عام 

على  ،اإلسرائيلية التي وقعت فجر يوم األحد الجويةعلى األقل تعداد من قتلتهم الضربات  21ارتفع إلى  .س

من  6سورية، والقتلى هم  مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، ولفيلق القدس اإليراني جنوب

من  ،من جنسيات غير سورية اعنصرً  15ملسلحين السوريين املوالين لها، وعناصر قوات النظام وا

 /22.01.2019 –على األقل من الحرس الثوري اإليراني. /املرصد السوري  12ضمنهم 

استكمال سيطرتها على كامل بلدة البلدة الباغوز فوقاني، ليفقد  الديمقراطية سورياقوات  تمكنت .ع

ا سوري قواتما تواصل  فيبلدة يوجد فيها في كامل األراض ي السورية،  آخر” الدولة اإلسلمية“تنظيم 

الديمقراطية هجومها باتجاه املزارع والتجمعات السكنية املتبقية عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، في 

 /23.01.2019 –القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور. /املرصد السوري 

نة تابعة للتحالف الدولي، ومحملة شاح 250لخميس ما ال يقل عن إلى األراض ي السورية يوم ا لدخ .ف

وجرى توزيعها على قواعد التحالف الدولي في عين العرب  ،سلحة والذخائر ومعدات لوجستيةباأل 

 /25.01.2019 –ومطار عين العرب وعين عيس ى والرقة وتل تمر وغيرها. /املرصد السوري 

هم العسكرية اتبعد انتهاء مهم ةجندي روس ي غادروا سوري 300أعلن "الجيش الروس ي" األحد، أن نحو  .ص

  /27.01.2019 –مارت فيها. /س

الذين دخلوا إلى  700يين البالغ عددهم نحو ميركن الجنود األ أاإلنسان  لحقوق املرصد السوري  ذكر .ق

لقبض ا هممهمتهم من القوات الخاصة، و  ،فائتمن كانون الثاني/ يناير ال 24و  23األراض ي السورية في 

ية على نقل من يسلمون ميركتعمل القوات األ و ”. الدولة اإلسلمية“على قادة الصف األول في تنظيم 

 /28.01.2019 –معرفة مصيرهم بعد ذلك. /املرصد السوري  دون  منية، ميركأنفسهم إلى القواعد األ 

بهدف  ةخول سوريلد ةكافأكد قيادي رفيع املستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال االستعدادات  .ر

تطهير املناطق الحدودية غرب محافظة األنبار العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الفارين من ريف دير 

 /28.01.2019 –/شام  .الزور
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إن من املتوقع أن يفقد تنظيم  ،يوم الثلثاء ،يميركقال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع األ  .ش

الديمقراطية التي تدعمها  سورياقوات  صلحةمل ةيسيطر عليها في سوريراض الدولة اإلسلمية آخر أ

 /29.01.2019 –/رويترز  .الواليات املتحدة خلل أسبوعين

ثنين، إن قواته تحاصر اإل ،ية في منطقة هجين، هفال رونيديمقراطقال قائد عمليات قوات سوريا ال .ت

ذلك بالقرب من الحدود مع العراق. مربعة، و  كيلومترات 4ا في مساحة ال تتعدى تنظيم داعش حاليً 

 /29.01.2019 –شام /

 

 5خرائط السيطرة والنفوذ .2

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

 
   2019/ 01 / 31آخر تحديث  – املصدر: املرصد السوري 

  

                                                             
قوات النظام في بادية الشام، فإن مواقع السيطرة والنفوذ  صلحةقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، ومل ملصلحة اقضمها تدريجيً  جري سيطرة داعش، حيث يباستثناء التغييرات التي تحصل في مناطق 3 

  ها.أصبحت مجمدة، ونفضل عدم تكرار 
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 .السورية ب السيطرة على األراض ييعطي فكرة عن توزع نس تياآل البياني الرسم -

 
 2019/ 01/  31تحديث  –املصدر: مرصد حرمون 
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ظهر أدناه( 2) رقم الخريطة -
 
  ؛توزع السيطرة في ريف دير الزور الشرقي ت

 
   2019/ 01/  24آخر تحديث  – يستب: املصدر

  



 2019شهر كانون الثاني  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
17 

ظهر أدناه( 3) رقم الخريطة -
 
   ؛رائيليةساإل  الطائرات استهدفتها التي العسكرية املواقع ت

  
 2019/ 01/  21آخر تحديث  – بيست: املصدر
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 مستوى النظام ومناطق سيطرته  في: املستجدات اسادسا 

 املستوى السياس ي في .1

الحوار مع الجماعات  تجاهعبر نائب وزير الخارجية السوري فيصل املقداد يوم األربعاء عن تفاؤله  .أ

ما يتعلق باملحادثات التي  ا إلى حدوث تقدم فيق، مشيرً الكردية التي تريد إبرام اتفاق سياس ي مع دمش

 /09.08.2018 –توسطت فيها روسيا. /رويترز 

من رجال األعمال  اتجارة السورية، عبد الرحيم رحال، أن وفًد كشف عضو مجلس إدارة اتحاد غرف ال  .ب

، وذلك عدة قودلى توقيع علل فائتيناير الالثاني/  كانون من  20و 19السوريين سيزور اإلمارات يومي 

ظبي سفارتها في دمشق، وإعادة علقاتها مع النظام. وأكد رحال أن الزيارة ستشهد  يبعد أيام من فتح أب

، وإعادة الخطوط الجوية اإلماراتية إلى سورية، كلها عقود تشاركية في القطاعات الخاصةعلى توقيع ال

 /12.01.2019 – وفتح مكاتب التأشيرات لتسهيل السفر بين البلدين. /شام

الثلثاء، بأنه تقرر تعيين  ،صرح املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األردنية سفيان سلمان القضاة .ج

باألعمال باإلنابة في السفارة األردنية بالعاصمة السورية دمشق.  ادني برتبة مستشار قائًم دبلوماس ي أر 

باإلبقاء  2011السورية عام منذ اندالع األزمة  ا مع املوقف األردنيوأضاف أن "هذا القرار يأتي منسجًم 

 /22.01.2019 –على السفارة األردنية في دمشق مفتوحة". /سمارت 

واالتفاقات املتعلقة  تركيا مع أضنة باتفاقنحن ملتزمون “ة الخارجية السورية: قال مصدر في وزار  .د

ر دعم فصائل املعارضة املسلحة في باختراق االتفاق، عب“، متهًما تركيا ”بمكافحة اإلرهاب بكل أشكاله

توقف أنقرة دعم الفصائل املسلحة، “صدر لتفعيل اتفاقية أضنة أن املواشترط  .”الشمال السوري

، وأن تنسحب القوات التركية من األراض ي 2011عيد الحدود بين البلدين كما كانت عليه قبل عام وت

 /26.01.2019 –/جيرون  .”كافة السورية

 

 لعسكري املستوى ا في .2

الجوية، سحب عناصرهما  ستخباراتالقوات الروسية في محافظة درعا من فرع أمن الدولة واال  طلبت .أ

عقب ثبوت قيام فرع أمن الدولة بتسهيل التمدد الشيعي في الجنوب السوري،  فيمن ريف املحافظة، 

  /25.01.2019 –/جيرون  .من خلل تجنيد عناصر من أبناء املحافظة، لحساب امليليشيات اإليرانية
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 املستويات األخرى  في .3

األربعاء، نتيجة اندالع حريق في منزلهم في حي العمارة بالعاصمة  –توفي سبعة أطفال أشقاء ليل الثلثاء  .أ

  /23.01.2019 –/سمارت  .السورية دمشق

ت ثنين بينما توسع دورها بعد أن ساعديوم اإل ةأبرمت إيران اتفاقات اقتصادية وتجارية مع سوري .ب

اإليراني إسحاق  تعادة معظم أراض ي بلده. وقال نائب الرئيسالرئيس السوري بشار األسد على اس

ا بشأن التعاون مهمة جًد ”جهانجيري في العاصمة السورية دمشق إن طهران توصلت إلى اتفاقات 

ئ وستنش  ة. وأضاف أن إيران ستساعد في إصلح محطات كهرباء في أنحاء سوريةمع سوري“ املصرفي

 /28.01.2019 –جديدة في محافظة اللذقية. /رويترز  محطة

 

 ومناطقمستوى املعارضة السياسية واملسلحة  في: املستجدات اسابعا 

  6سيطرتها

 املستوى السياس ي في .1

. وقالت "إنه في إطار ةبيان ضرورة "اجتثاث هيئة تحرير الشام" من سوري فيهيئة التفاوض  أكدت .أ

جتثاث" األخيرة ال بد من "ا يش السوري الحر ضد "تحرير الشام"،املعارك التي يخوضها الج

، "ضد مصالح السوريين ومطالبهم في تحقيق الحرية كافة ةهابية" العاملة في سوريو"املنظمات اإلر 

 /07.01.2019 –والعدالة والديمقراطية". /سمارت 

 

 املستوى العسكري  في .2

سكرية والكتائب اإلسلمية العاملة بمحافظة منعت "هيئة تحرير الشام" الجمعة، الفصائل الع .أ

استقبال مقاتلي "حركة نور الدين الزنكي" املنضوية في صفوف "الجبهة الوطنية  جميعها من بحل

قرى التي كانت خاضعة لسيطرتها. /سمارت البلدات و الدن و املللتحرير"، بعد سيطرتها على كامل 

– 04.01.2018/ 

                                                             
)باستثناء داعش(، وذلك بغض النظر عن رأينا بهذه املعارضة وتصنيفنا  اا أو عسكريً نظام األسد، أو يناهضه سياسي   ألغراض هذا التقرير، نفترض أن مصطلح "املعارضة السورية" يشمل كل من يدعي معارضة6

 لها. 
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منطقة بهة الوطنية للتحرير" إلى الزنكي" املنضوية في صفوف "الجانسحب مقاتلو "حركة نور الدين  .ب

عفرين قرب حلب، بعد خسارتهم مناطق سيطرتهم غرب حلب أمام "هيئة تحرير الشام". /سمارت 

– 05.01.2019/ 

  ،دخلت "هيئة تحرير الشام" .ج
ً
 ،مع وجهائها ااألحد، مدينة األتارب غرب حلب، بعد عقدها اتفاق

 /06.01.2019 –العسكرية واألمنية فيها. /سمارت األمور تسلمها  إلىفض ى أ

فقت )هيئة تحرير الشام( مع )حركة أحرار الشام اإلسلمية( صباح اليوم، على أن تحل األخيرة ات .د

نفسها، في منطقة سهل الغاب وجبل شحشبو بريف حماة الغربي، وتسليم سلحها املتوسط 

ى نقاط الرباط على الجبهات مع قوات النظام، من دون والثقيل إلى الهيئة، مع إبقاء عناصرها عل

ض لهم. وفي املقابل، تعهدت الهيئة بعدم ملحقة أي شخص شارك في القتال الدائر، من التعر 

 /09.01.2019 –في ريف حماة الشمالي الغربي. /جيرون ” جبل شحشبو، وسهل الغاب“منطقة 

ى آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها املعارضة أحكمت هيئة تحرير الشام، يوم الخميس، قبضتها عل .ه

  ،ة، بعد معارك استمرت تسعة أيام مع مجموعات تدعمها تركياة في سورياملسلح
ً
ا ما يهدد اتفاق

أبرم لتجنب شن هجوم عسكري على املنطقة. وأجبرت الهيئة فصائل من الجيش السوري الحر 

املنطقة إلدارة طي السيطرة املدنية على على قبول اتفاق سلم يع ،يوم الخميس ،املدعوم من تركيا

 /10.01.2019 –ة املتشددة. /رويترز مدعومة من الجماع

توصلت "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة للجيش السوري الحر الخميس،  .و

قاذ". إلى اتفاق ينص على وقف املواجهات بينهما في محافظة إدلب، وإخضاع املنطقة لـ"حكومة اإلن

ق نار فوري وإطلق سراح األسرى املوقوفين وجاء في نص االتفاق أن الطرفين توصل إلى وقف إطل 

ا لـ"حكومة وإخضاع املنطقة إداريً  ،وفتح الطرقات ،نص على إزالة السواتر الترابيةو لدى الطرفين. 

 /10.01.2019 –اإلنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "تحرير الشام". /سمارت 

ية" ملغادرة ريف حماة الشمالي باتجاه مئات املقاتلين التابعين لـ"حركة أحرار الشام اإلسلمعد يست .ز

مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر شمال حلب، بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة ل"هيئة 

 /13.01.2019 –تحرير الشام". /سمارت 

قتة، الرائد يوسف حمود، ؤ لسورية املقال الناطق الرسمي ل"الجيش الوطني" املرتبط بالحكومة ا .ح

الخميس، إن الجيش الوطني مستعد لعملية عسكرية بالتعاون مع تركيا ضد "هيئة تحرير الشام"، 

في حال استمرت بانتهاكاتها واعتداءاتها شمال سورية. وأضاف أنه من الضروري أن تتوقف "تحرير 

لسيطرة "منظمة  اي خاضعً مال السور لشا د  الشام" عن انتهاج سياسات تجعل املجتمع الدولي يع

 /18.01.2019 –إرهابية". /سمارت 
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 املستويات األخرى  في .3

 يوجد ال

 

 
ا
 سيطرتها ومناطق الكردية القوى مستوى  في: املستجدات اثامن

 املستوى السياس ي في .1

ومة يسعون إلى اتفاق سياس ي مع حك ةإن زعماء أكراد سوري ،بارز الكردي السؤول امل جيا، بدرانقال  .أ

روسية بغض النظر عن خطط الواليات املتحدة للنسحاب من  الرئيس بشار األسد بوساطة

طة طريق يعرضت خر  ةن اإلدارة الذاتية التي تسيطر على معظم شمال سوريإوأضاف  .منطقتهم

 –/رويترز  .وسكوالتفاق مع األسد في اجتماعات في اآلونة األخيرة في روسيا وتنتظر رد م

04.01.2019/ 

والعراق وإيران،  ةا كردية في كل من تركيا وسوريعقد "املؤتمر الوطني الكردستاني" الذي يضم أحزابً  .ب

ومواقفها تجاه  كافةمدينة القامشلي بريف الحسكة، بهدف توحيد رؤية األحزاب  في ااجتماعً 

 /02.01.2019 –/سمارت  .التهديدات التركية

فر من التوصل إلى حل " ريدور خليل اليوم، أنه ال مي في "قوات سوريا الديمقراطيةالقياد افترض .ج

مع دمشق بشأن مستقبل اإلدارة الذاتية التي أقامتها الوحدات الكردية في املناطق الخاضعة 

فاوضات الجارية بين الطرفين. وأكد خليل أنه "ال مفر توجود "بوادر إيجابية" في ال السيطرتها، مؤكًد 

إلى أن  ا"، الفتً ةهي جزء من سوري مع حكومة النظام ألن مناطقها توصل اإلدارة الذاتية إلى حل من

 –فاوضات مستمرة مع الحكومة للتوصل الى صيغة نهائية إلدارة شؤون مدينة منبج". /شام ت"

05.01.2019/ 

إنها مستعدة للمساعدة في إقامة منطقة آمنة اقترحها  ،يوم األربعاء ،قالت قوات سوريا الديمقراطية .د

وإن هذه  ،avrih ةي دونالد ترامب، في املناطق التي تسيطر عليها في شمال سوريميركالرئيس األ 

ما يبدو إلى تركيا  في إشارة في“ تدخل خارجي”دون  منو “ بضمانات دولية”املنطقة يجب أن تقام 

 /16.01.2019 –/رويترز  .املجاورة

ذاتية( التابعة لـ إلدارة اللين من )اؤو كشفت جريدة )الشرق األوسط( صباح يوم الجمعة، أن مس .ه

موا خريطة طريق إلى الجانب الروس ي، تتضمن املطالبة باعتراف ا)حزب االتحاد الديمقر  طي( قد 



 2019شهر كانون الثاني  تقرير املرصد عن مرصد حرمون 

 

 

 
22 

ة النظام. ، وخضوعهم لسلط”امنتخبً  ارئيًس “النظام بـ )اإلدارة الذاتية( مقابل اعترافهم ببشار األسد 

ورية دولة موحدة وعاصمتها دمشق، س“وتضمنت خريطة الطريق أحد عشر بنًدا، تنص  على أن 

، االعتراف كلهم ، الثروات الطبيعية هي ثروة وطنية للسوريينكلهم وبشار األسد رئيس السوريين

م واحد للبلد، واالعترا
َ
ف بجيش النظام، بالسياسة العامة للبلد املسجلة في الدستور، االعتراف بعل

إلغاء قانون “وتتضمن الخريطة أيًضا: ”. يشعلى أن تكون )قوات سوريا الديمقراطية( ضمن الج

دستوري، اعتراف دمشق باإلدارة الذاتية، إلغاء جميع إجراءات التمييز  الطوارئ بموجب إصلح

من مكونات الشعب السوري، تحديد  ارئيًس  امكونً  بوصفهمتجاه الشعب الكردي، االعتراف باألكراد 

 /18.01.2019 –جيرون / ”.اطق الكرديةبما فيها املن كلهااملوازنة املالية للمناطق 

)أحد أحزاب املجلس  ةسوري –وصف "علي مسلم" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني  .و

  PYD االتحاد الديمقراطي ثنين، البنود التي قدمها حزبالوطني الكردي السوري املعارض(، اليوم اإل

ال تمثل الكرد في ش يء « شروط استسلم»ـللنظام السوري والروس من أجل إجراء محادثات حولها ب

 /21.01.2019 –/شام   PYD في إطار تتويج للهزيمة التي مني بها سوى أنها جاءت

تعدون للتفاوض نهم مسإرئيسة الهيئة التنفيذية ملجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد،  قالت .ز

املستقبل،  ةزي في سوريمع أي طرف شرط التوصل إلى اتفاق على إقامة نظام ديمقراطي المرك

، وضمان حرية التعبير والحقوق جميعها واملساواة بين املكونات كافة يضمن احترام الثقافات

 /25.01.2019 –/شام  .ا تزال مستمرةمالسياسية، مشيرة إلى أن املباحثات مع دمشق 

، ، من واشنطنإلهام أحمد ،قالت الرئيسة املشتركة للهيئة التنفيذية ملجلس سوريا الديمقراطية .ح

، لكن ليس لدينا خيار آخر.. كليهما ن الوضع غير مريح لنا من الجانبينإفي الحقيقة »يوم السبت 

ننا سنختار النظام شرنا في زاوية للختيار بين األتراك والتوصل إلى اتفاق مع بشار األسد، فإوإذا ما ح  

أهمية محاربة املقاتلين  ىلإضرورة الحوار مع دمشق، إضافة »وشددت على «. السوري بالطبع

إننا نرفض بشدة خطة أردوغان إلنشاء منطقة عازلة شمال »املدعومين من الدولة التركية"، وقالت 

 /27.01.219 –". /شام ةسوري

 

 كري املستوى العس في .2

اإلسرائيلي أن مسؤولين في البيت األبيض يجرون مباحثات مع كل من مصر نقل موقع )ديبكا(  .أ

أجل إرسال قوات عربية إلى مدينة منبج ومناطق شرق الفرات، بعد قرار االنسحاب واإلمارات، من 

كي من سورية. وأضاف املوقع أن الواليات املتحدة ستوفر غطاء وحماية جوية للقوات املصرية األمير 
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ا دخلت منبج، ومن املحتمل أن تشارك قوات دول عربية أخرى من املغرب والجزائر اإلماراتية، إذ

 /02.01.2019 –دية. /جيرون والسعو 

ا لنشر قام ضباط مصريون وإماراتيون بزيارة استكشافية ملدينة منبج في الشمال السوري، تحضيرً  .ب

 /02.01.2019 –قواتهم لتحل محل القوات األميركية املنسحبة. /شام 

ية تجنيد تستمر قوات النخبة السورية التابعة لتيار الغد السوري الذي يترأسه أحمد الجربا، بعمل .ج

 –السوري عناصر من ريف محافظة دير الزور ومناطق في شرق الفرات، ضمن قواتها. /املرصد 

04.01.2018/ 

 

 املستويات األخرى  في .3

 يوجد ال

 

 والفصائل التركي الجيش سيطرة مناطقمستوى  في: املستجدات اتاسعا 

 معه املتحالفة

 املستوى السياس ي في .1

 يوجد ال

 

 املستوى العسكري  في .2

 يوجد ال

 

 املستويات األخرى  في .3

 يوجد ال
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 السياسية العملية صعيد على املستجدات: اعاشرا 
غير بيدرسون، مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان  ة،تبدأ مهمة املبعوث األممي الجديد الخاص إلى سوري .أ

 /07.01.2019 –دي ميستورا الذي أمض ى فيها أربع سنوات. /شام 

مع النظام السوري في  غير بيدرسون امللف السوري سوريةبحث املبعوث األممي الجديد إلى  .ب

م الجهد املبذول من أجل إ“وزير الخارجية وليد املعلم  الثلثاء،  مع بحث حيثدمشق،  حراز تقد 

 –/جيرون   .”في املسار السياس ي لألزمة في سورية، ومتابعة األفكار املتعلقة بالعملية السياسية

16.01.2019/ 

بمقرها في  ةها األول مع املبعوث الدولي الخاص إلى سوريوض السورية لقاءعقدت هيئة التفا .ج

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

 دالذي يع 2254سيما القرار الدولي  ، الكافة والبيانات الدولية ذات الصلة باملسألة السورية

 /18.01.2019 –إلنتاج الحل السياس ي. /شام املتفق عليه  برنامج العمل

الجديد جير  ةأكد كل من وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف واملبعوث األممي الخاص إلى سوري .د

 /22.01.2019 –/سمارت  .بيدرسون، ضرورة بدء عمل "اللجنة الدستورية" السورية بأسرع وقت

لدستورية السورية خائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة اأعلن نائب وزير الخارجية الروس ي، مي .ه

ا، إال أن األمم املتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي املجتمع املدني. وأضاف: متفق عليها عمليً 

من الجزء  عدة"كان هناك طلب من مسؤولي األمم املتحدة الذين أصروا على استبدال أسماء 

ن القضية إ إذا، هذا الطلب غريبً  د  إلى أن موسكو تع اشيرً الثالث الذي يخص املجتمع املدني"، م

 
 
أن مسألة تشكيل  فترض. ومع ذلك، اةبالفعل مع حكومة األسد واملعارضة في سوري عليها قف  ات

 /28.01.2019 –اللجنة الدستورية ليست صعبة. /شام 

 

اقف القوى اإلقليمية والدولية املؤثرة  املستجدات: عشر حادي  في مو

 ملتحدة األميركيةيات االوًل  .1

إن الواليات املتحدة ستواصل التعاون مع  ،يوم الثلثاء ،ي مايك بومبيوميركقال وزير الخارجية األ  .أ

ي ميركومواجهة إيران في الشرق األوسط على الرغم من خطط الرئيس األ  ةإسرائيل بشأن سوري

  /01.01.2019 –/رويترز  .ةية من سوريميركدونالد ترامب سحب القوات األ 
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على ” ةيات املتحدة ستنسحب من سوريي دونالد ترامب يوم األربعاء إن الوال ميركقال الرئيس األ  .ب

ية ميركوإنها تريد حماية املقاتلين األكراد الذين تدعمهم مع سحب القوات األ “ ة من الوقتمد  مدى 

 /03.01.2019 –/رويترز  .من هناك

، لكنه ةتسحب قواتها من سوريأن الواليات املتحدة سي دونالد ترامب تأكيد ميركأعاد الرئيس األ  .ج

ا أننا نفعل ذلك على وجه لم أقل مطلًق ”سريعا. وقال:  جري هذه الخطوة ربما ال تأشار إلى أن 

 /06.01.2019 –رويترز /“. السرعة. لكننا نقض ي على تنظيم الدولة اإلسلمية

 ميركأضاف جون بولتون مستشار األمن القومي األ  .د
ً
ي ميركا يوم األحد للنسحاب األ ديًد ا جي شرط

  ةمن سوري
ً

 .توافق تركيا على حماية األكراد املتحالفين مع الواليات املتحدة  إنه يجب أنقائل

 /06.01.2019 –رويترز /

ي مايك بومبيو، أن الواليات املتحدة أبلغت حلفاءها بخطوات ميركأعلن وزير الخارجية األ  .ه

 /08.01.2019 –يبدد جميع مخاوفهم وقلقهم. /شام ما ، بةانسحاب قواتها من شرق سوري

املبعوث األميركي “اإلعلمي السابق لـ )وحدات حماية الشعب( ريزان حدو: إن  قال املستشار .و

م عدًدا من الرسائل إلى اإلدارة الذاتية في 
 
الخاص املعني بالشؤون السورية، جيمس جيفري، سل

وأضاف أن ”. فاوضات مع دمشقتا بعدم التعجل في الاملناطق الكردية بشمال سورية، أوص ى فيه

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

 /12.01.2019 –جيرون /”. موضوع إغلق املجال الجوي في الشمال السوري

إذا هاجمت وحدات حماية  ،ي دونالد ترامب تركيا بالدمار االقتصاديميركتوعد الرئيس األ  .ز

 ،ثنينوهو ما أثار انتقادات الذعة من أنقرة يوم اإل ة،الشعب الكردية املتحالفة مع بلده في سوري

وجدد املخاوف من حدوث تراجع جديد في العلقات بين البلدين العضوين في حلف شمال 

 /14.01.2019 –/رويترز  .األطلس ي

إن تهديد الرئيس دونالد ترامب بتدمير  ،ثنينيوم اإل ،يومبي مايك بو ميركقال وزير الخارجية األ  .ح

 تركيا اقتصاديً 
ً

لن يغير خطط سحب القوات  ةا تدعمه واشنطن في سوري كردي  ا إذا هاجمت فصيل

 /14.01.2019 –/رويترز  .ةية من سوريميركاأل 

نطقة آمنة شمال ثنين، إن اقتراح بلده بإنشاء ماإل ،ي مايك بومبيوميركقال وزير الخارجية األ  .ط

على تركيا، ولحماية القوات التي حاربت تنظيم  ةمنع الهجوم من سوري إلى، يهدف ةشرق سوري

 /14.01.2019 –"قوات سوريا الديمقراطية". /سمارت  إلى"الدولة اإلسلمية" في إشارة 

كا" كا ي السابق لدى دمشق روبرت فورد، الخميس، إن تنظيم "ي ب ك/ بي ميركقال السفير األ  .ي

، من أجل مصالحه الخاصة. ووصف فورد علقة واشنطن بتنظيم "ي ةيقاتل "داعش" في سوري
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أن انسحاب  ظنقتة والتكتيكية". وأضاف: "في الوضع الراهن، ال أو ، بـ "املةب ك/ بي كا كا" في سوري

 /18.01.2019 –خيانة لألكراد السوريين". /شام  ةواشنطن من سوري

السابق والخاص للتحالف الدولي ملحاربة "داعش"، بريت ماكغورك، أن  يركمياملبعوث األ  فترضا .ك

آخر  اأعطى تنظيم "داعش" سببً  ةية من سوريميركقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات األ 

 /20.01.2019 –/شام  .للبقاء، إضافة إلى تقريبه شركاء الواليات املتحدة من النظام السوري

ق لدى تحالف واشنطن الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك، إن سابي الميركقال املوفد األ  .ل

ا أن ذلك فترضً ية منها. مميركالواليات املتحدة لم تتبن  أي خطة لسورية ما بعد انسحاب القوات األ 

 /21.01.2019 –ية في سورية. /شام ميركيزيد من املخاطر على القوات األ 

تحدة لدى "التحالف الدولي" وليام روباك، الواليات املي السابق ومبعوث ميركالسفير األ  قدم .م

تطمينات لـ "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( ووجهاء عشائر في محافظة دير الزور شرق 

 /22.01.2019 –/سمارت  ."على تنظيم "الدولة ، بعدم انسحاب قوات بلده قبل القضاءةسوري

نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن ل هاتفي مع ي مايك بومبيو باتصاميركقال وزير الخارجية األ  .ن

 /22.01.2019 –/سمارت  .ةبلده "ملتزمة" بمعالجة مشاغل أنقرة األمنية على الحدود مع سوري

األربعاء، قانون عقوبات جديد على النظام السوري  –ي ليل الثلثاء ميركأقر مجلس النواب األ  .س

ملصور الذي سرب صور ا إلىنسبة " ةفي سوري اسم "قانون قيصر لحماية املدنيينبوداعميه 

عشرات آالف املعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام. ويسمح القانون لوزارة 

ية بدعم املنظمات الحقوقية غير الحكومية التي تعمل على جمع األدلة والوثائق ميركالخارجية األ 

يمنع إلقاء القبض على أي من و مرتكبيها،  حول جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية ملحاكمة

ي فرض عقوبات على أي ميركعامليها "إال في حالة وجود إرهابي معين"، ويجيز القانون للرئيس األ 

ومصرف  ستخباراتو كيان يتعامل مع النظام السوري ومؤسساته بما فيها أجهزة اال أشخص 

لطيران أو يشارك الشركة السورية ل صلحةاملركزي أو يوفر طائرات وقطع غيار مل ةسوري

 /23.01.2019 –البناء والهندسة أو صناعة الطاقة. /سمارت  روعاتبمش

تأمين ل ةية أن األخيرة أرسلت قوات إضافية إلى سوريميرككشفت مصادر بوزارة الدفاع األ  .ع

 /24.01.2019 –/شام  .هناكية من ميركعمليات انسحاب القوات األ 

نه يتوقع خسارة تنظيم إالدفاع األميركي، مساء الثلثاء،  القائم بأعمال وزير باتريك شاناهان قال .ف

قوات سوريا الديمقراطية  صلحة)داعش( آلخر جيب يسيطر عليه في سورية، خلل أسبوعين مل

 /30.01.2019 –/جيرون  .املدعومة من التحالف
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مل على ية ستعميرك"الواليات املتحدة األ  إن ،يت األبيض سارة ساندرز املتحدثة باسم الب قالت .ص

حماية األكراد واملسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك 

 –املناطق"، الفتة إلى أن بلدها على تواصل مع السلطات التركية في هذا الشأن. /شام 

31.01.2019/ 

انونية ا يحمل حكومة الرئيس السوري بشار األسد املسؤولية القة حكًم يأميركأصدرت قاضية  .ق

لحرب األهلية اأثناء تغطيتها  في 2012ية الشهيرة ماري كولفين عام ميركفية األ اعن مقتل الصح

 /31.01.2019 –/رويترز  .صحيفة صنداي تايمز البريطانية صلحةمل

 

 اًلتحادية روسيا .2

ية بدء نه من املهم لألكراد السوريين والحكومة السور إقالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية  .أ

نه يتعين نقل السيطرة أ وأضافت. ةحوار مشترك في ضوء عزم الواليات املتحدة سحب قواتها من سوري

 /11.01.2019 –رز /رويت .ية إلى الحكومة السوريةميركفي األراض ي التي كانت تنتشر بها القوات األ 

عن ذرائع إلبقاء “بحث ماريا زاخاروفا، واشنطن بال اتهمت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية .ب

، في الوقت الذي قالت فيه وكالة )نوفوستي( الروسية: إن الواليات املتحدة ”قواتها العسكرية في سورية

 /12.01.2019 –/جيرون  .هناكأرسلت قوات برية وسفًنا للمساعدة في إجلء قواتها من 

ا في األربعاء أن الوضع يتدهور سريعً تحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم امل ،ذكرت ماريا زاخاروفا .ج

وأضافت أن  .محافظة إدلب السورية، حيث حاولت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد

 /23.01.2019 –يترز /رو  .املنطقة تخضع اآلن لسيطرة شبه كاملة لجبهة النصرة

ضربات الجوية بضرورة التوقف عن تنفيذ ما وصفته بال ،يوم األربعاء، طالبت روسيا إسرائيل .د

، وذلك بعد أيام من استهداف سلح الجو اإلسرائيلي ما قالت إسرائيل إنه قوات ةالعشوائية على سوري

 /23.01.2019 –/رويترز  .إيرانية هناك

بوتين، بعد محادثات أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم  قال الرئيس الروس ي فلديمير .ه

على استقرار الوضع في  محافظةا الخطوات التي يمكن لهما اتخاذها للاألربعاء، إن الزعيمين ناقش

 /23.01.2019 –/رويترز  .محافظة إدلب السورية

بخاصة في و يران و"إسرائيل"، كشف نائب وزير الخارجية الروس ي، سيرغي ريابكوف، موقف بلده من إ .و

برز أولويات موسكو. وفي كلم أن أمن كيان االحتلل اإلسرائيلي هو أحد أ فترًضاامللف السوري، م
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في  مًعا"، وإنما يعمل الطرفان ةصريح ومفاجئ، قال ريابكوف إن روسيا ليست "حليف إيران في سوري

 /25.01.2019 –. /شام ةحول سوري ةستانآإطار محادثات 

ب ثنين، إن وجود تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلاإل ،قال وزير الخارجية الروس ي سيرغي الفروف .ز

بلده  أنال يتوافق مع اتفاقات موسكو وأنقرة "بشأن حل مشكلة األمن في هذه املنطقة". وأضاف 

ك إنشاء منطقة منزوعة مستعدة ملواصلة التحركات بموجب االتفاق مع تركيا حول إدلب، بما في ذل

 /28.01.2019 –السلح حول املنطقة األمنة. /سمارت 

الواليات املتحدة الخميس، إلى  تدعو روسيا إنسية، ماريا زاخاروفا قالت املتحدثة باسم الخارجية الرو  .ح

، بالقرب من الحدود مع األردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق. ةسحب قواتها من قاعدة التنف في سوري

 /31.01.2019 –شام /

 

 األوروبي اًلتحاد دول  .3

لبعض ”لسوري بشار األسد سيبقى قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت يوم الخميس إن الرئيس ا .أ

ه عقبة أمام السلم الدائم. وأضاف د  ا تزال تعمبفضل الدعم الذي تقدمه روسيا، لكن بريطانيا “ الوقت

طويل هو أننا لن نحظى بسلم دائم في سورية مع هذا النظام  موقف بريطانيا الثابت منذ وقت”هنت 

 /03.01.2019 –رويترز /“. لبعض الوقت أنه سيبقي ظن)الذي يقوده األسد(، لكن لألسف، ن

الخميس، إن بلده ستنسحب عسكريا من سورية بعد  ،قال وزير الخارجية الفرنس ي جان إيف لودريان .ب

د القوات الفرنسية في سورية والعراق هو و " أن الهدف الرئيس ي لوجالتوصل لحل سياس ي فيها. وأشار إلى 

أن "قوات سوريا الديمقراطية"  فترضهمة لم تنته بعد". وامحاربة تنظيم "الدولة اإلسلمية، وهذه امل

 فيعلى أمنها  حافظة)قسد( هي الحليف األكبر لفرنسا في محاربة تنظيم "الدولة" بسورية، وينبغي امل

 /10.01.2019 –املستوى الدولي، في حال انسحاب الواليات املتحدة من البلد. /سمارت 

يين في سورية هذا األسبوع أميركإن مقتل أربعة  ،يوم الخميس ،رونقال الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماك .ج

ا قواتها في وتعهد بأن تبقي فرنس ،ا تزال مستمرةميظهر أن املعركة ضد متشددي تنظيم الدولة اإلسلمية 

 /17.01.2019 –املنطقة هذا العام. /رويترز 

ولين في النظام السوري وآخرين روس، ثنين، قائمة عقوبات جديدة طالت مسؤ أعلن االتحاد األوروبي اإل .د

مركز البحوث والدراسات العلمية خالد نصري، وضابط االرتباط بين مركز البحوث وقصر  رئيس منهم

من كبار العاملين في تطوير األسلحة الكيماوية  ثنيناالأن   ظنياسمينة، ويالعقيد طارق  ،بشار األسد

عمال أنس طلس، نذير أحمد جمال الدين، مازن الترزي، ل األ االعقوبات الجديدة رج طالتو ”. وإنتاجها
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سامر فوز، خلدون الزعبي، خالد الزبيدي، حسام القاطرجي، بشار محمد عاص ي، حيان محمد ناظم 

 /22.01.2019 –زق هللا هيكل، نادر قلعي وآخرون.. /جيرون قدور، معن ر 

ل االتحاد األوروبي لن تساهم في إعادة فرنسا ودو “إن  ،جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنس ي قال .ه

 /26.01.2019 –/جيرون  ”إعمار سورية، إال في حال التوصل إلى حل  سياس ي

 

 العربية الدول  .4

 ،من دخول البلد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر جميعهممنعت الجزائر السوريين  .أ

ا هم تهديًد دومة إلى أراضيها إذ تعللحيلولة دون تسلل أفراد من جماعات املعارضة السورية املهز 

 /02.01.2019 –ا. /رويترز أمنيً 

 أنه استأنفي عقده يوم أمس أعلن طيران الخليج اململوك ململكة البحرين خلل مؤتمره الذ .ب

، ومن املقرر أن الفائت يناير /كانون الثاني 15من  ابتداءً رحلته إلى العاصمة السورية دمشق، 

 /07.01.2019 –. /شام اسبوعيً أ يكون هناك أكثر من رحلة

باتخاذ  هقال وزير الخارجية املصري سامح شكري، إن مجلس الجامعة العربية هو املخول وحد .ج

 اجامعة الدول العربية وحضورها القمة االقتصادية في بيروت، مشيرً  إلىل عودة سورية قرار حو 

 –إلنهاء أزمتها.  /شام بتطور املسار السياس ي  ةلجامعة مرتبطا إلىإلى أن عودة سورية 

08.01.2019/ 

وإنه  ،إنه ال يرى ضرورة إلعادة فتح سفارة في دمشق ،ثنينيوم اإل ،قال وزير الخارجية القطري  .د

 –ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلقات مع الحكومة السورية. /رويترز 

14.01.2019/  

ة جبران باسيل يوم الجمعة إلى عودة سورية دعا وزير الخارجية في حكومة تصريف األعمال اللبناني .ه

قمة لوزراء الخارجية واالقتصاد العرب تستضيفها بيروت إلى جامعة الدول العربية. وقال في 

سورية يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سورية يجب أن تكون ”

 /18.01.2019 –يترز رو /“. في حضننا بدل أن نرميها في أحضان اإلرهاب

ثنائية وثلثية »االت متعددة األطراف قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إن هناك اتص .و

، ومداوالت تجري إللغاء قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، وأضاف أن «ورباعية

عاد إلى مقعدها بصفتهاسورية »
 
سة في الجامعة يجب أن ت  

 /20.01.2019 –شام /«. دولة مؤس 
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االقتصادية العربية التي انعقدت يوم ناشد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في ختام القمة  .ز

دعا بيان القمة و األحد في بيروت املجتمع الدولي تشجيع النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم. 

املواتية لعودة النازحين  وضاعاأل مضاعفة الجهد الدولي الجماعي لتعزيز ”املجتمع الدولي إلى 

ة الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة واللجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعي

 /20.01.2019 –شام /“. املضيفة وقوانينها النافذة

حيث أشار وزير الخارجية إلى دعم دعوات من  ،يوم األربعاء ةخفف املغرب لهجته بشأن سوري .ح

 /24.01.2019 –/رويترز  .ل العربية إلى عودة دمشق إلى جامعة الدول العربيةبعض الدو 

لن رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة، األحد، أن األردن دعا رئيس مجلس نواب نظام أع .ط

األسد "حمودة الصباغ" إلى حضور أعمال مؤتمر االتحاد البرملاني العربي الذي سيعقد في عمان في 

األحد، نقيب املحامين السوريين وعضو مجلس  ،خلل استقباله فياملقبل. وقال  آذار/ مارس

لشعب السوري "نزار السكيف" والوفد املرافق: "ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين األردن ا

 –، ال سيما في الشأن البرملاني، لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري". /شام ةوسوري

27.01.2019/ 

فور  ةى سوريوزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، إن بلده تنوي استئناف حركة الطيران إلقال  .ي

تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود املستوى املطلوب من السلمة 

 /28.01.2019 –للطائرات. /شام 

تقف مع حماية األكراد في “قال وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش إن بلده  .ك

سورية، من تبعات االنسحاب األميركي منها وترفض إقامة تركيا منطقة عازلة في سورية، وتشريع 

ا أنو ”. وجود غير عربي في أي دولة عربية إعادة “ أكد رفض بلده الوجود اإليراني في سورية، عاد 

اإلمارات مع بعض الحلفاء، بهدف  ت بعد مشاورات أجرتهاجر فتح السفارة اإلماراتية في سورية 

 /31.01.2019 –جيرون /”. ث هناكحوادمجرى ال فيالتأثير 

 

 إيران .5

في تحد للتهديدات  ةإن إيران ستبقي قوات لها في سوري ،يوم األربعاء ،قال قائد الحرس الثوري اإليراني .أ

 /16.01.2019 –/رويترز  .ية باستهدافها ما لم تخرج من هناكاإلسرائيل
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رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية اإليرانية في البرملان اإليراني حشمت هللا فلحت  انتقد .ب

لغارات جوية  ةالروسية لحظة تعرض مواقع إيرانية في سوري« 300 -إس »بيشه تعطل منظومة 

 /26.01.2019 –/شام  .ولية الروس عن تعطيلهاإلى مسؤ  املمًح  ،إسرائيلية

 

 تركيا .6

يجب  ةي من سوريميركإن التخطيط للنسحاب األ  ،ثنينيوم اإل ،لتركي رجب طيب أردوغانقال الرئيس ا .أ

القوة وااللتزام ألداء ”وإن تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك  ،ينلئمبعناية ومع الشركاء امل جري أن ي

 /08.01.2019 –/رويترز   .“هذه املهمة

إن بلده لن تسعى إلذن بتنفيذ أي عملية في  ،الثلثاء يوم ،قال املتحدث الرئاس ي التركي إبراهيم كالين .ب

 /08.01.2019 –/رويترز  .وإن كانت مستعدة للتنسيق مع الحلفاء ةسوري

ية العسكرية شرق نهر الثلثاء، إن التحضيرات الجارية للعمل ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ج

 /08.01.2019 –/سمارت  .، أوشكت على االنتهاءةالفرات في سوري

ي جون بولتون ميركمستشار األمن القومي األ  ،يوم الثلثاء ،انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .د

واتهمه بتعقيد خطة الرئيس دونالد ترامب  ،ةملطالبته تركيا بعدم التعرض للمقاتلين األكراد في سوري

 ”ية. وقال أرودغان إن بولتون ميركلسحب القوات األ 
ً
بتحديد الشروط املتعلقة “ افادًح  ارتكب خطأ

 /09.01.2019 –ي. /رويترز ميركبدور الجيش التركي بعد االنسحاب األ 

إقامتها على طول الحدود مع سورية قالت وكالة )األناضول( التركية إن املنطقة اآلمنة التي تعتزم تركيا  .ه

 ،”رقة والحسكةستضم مدًنا وبلدات من ثلث محافظات سورية، هي حلب وال“كيلومتًرا  32بعمق 

مدينة القامشلي، وبلدات: رأس العين، وتل تمر،  وتشملكيلومتًرا،  460على طول “ستمتد و 

، ”ة، واملالكية )محافظة الحسكة(والدرباسية، وعامودا، ووردية، وتل حميس، والقحطانية، واليعربي

 “ستضم و 
ً

 /16.01.2019 –جيرون /”.  من عين العرب )محافظة حلب(، وتل أبيض )الرقة(كل

ش أوغلو، إن فكرة املنطقة اآلمنة التي تحدث عنها الرئيس و قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاو  .و

تركي رجب طيب أردوغان، منذ بداية األزمة ي دونالد ترامب، هي في األساس مطروحة من الرئيس الميركاأل 

سوري وعودة السوريين، وفي السورية. وأشار إلى أن هذه املنطقة مهمة من أجل استقرار الشمال ال

 ع
ً

  /17.01.2019 –مكافحة اإلرهاب. /شام  لىمقدمتهم األشقاء األكراد، فضل
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استعداد  ،في اتصال هاتفي يوم األحد ،ي دونالد ترامبميركالرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس األ  أبلغ .ز

يين في تفجير أعلن أميركتركيا لتولي األمن في منطقة منبج السورية التي شهدت مقتل أربعة مدنيين 

 /21.01.2019 –/رويترز  .تنظيم الدولة اإلسلمية املسؤولية عنه األسبوع املاض ي

تفكر “ منطقة آمنة”ن تركيا لن تسمح بأن تصبح إ ،ثنينيوم اإل ،الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال .ح

 /21.01.2019 –/رويترز  .قاعدة للنفصاليين األكراد ةفي إقامتها في شمال سوري

ديها القدرة على إقامة إن بلده ل ،يوم الخميس ،قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو  .ط

لكنها لن تستبعد الواليات املتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد  ،بمفردها ةفي سوري“ منطقة آمنة”

 /24.01.2019 –/رويترز  .أن تتعاون في هذه املسألة

اتفاقية أضنة “إلعادة طرح ” ضرورة“رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن هناك قال الرئيس التركي  .ي

، ”مطامع احتللية في سورية“بلده ل ليس هأن أضاف، و ”، للتداول 1998برمة بين تركيا وسورية عام امل

لتي أن من أهم أهداف العمليات او الدولة الوحيدة التي توجد في سورية لغايات إنسانية بحتة... “وأنها 

 –جيرون /”. تقوم بها تركيا، داخل األراض ي السورية، تحقيق األمن للسكان الذين يعيشون هناك

24.01.2019/ 

إن بلده تتوقع من الحلفاء املساعدة في إقامة  ،يوم الجمعة ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ك

إقامتها بمفردها  إلىضطر وإال ست ،ركيا في بضعة أشهرعلى الحدود مع ت ةفي سوري“ منطقة آمنة”

 /25.01.2019 –رويترز /

يتيح لتركيا “ 1998عد  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن )اتفاق أضنة( املبرم بين سورية وتركيا عام  .ل

، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية ”دعوة أحد“من دون الحاجة إلى ” دخول األراض ي السورية

 /26.01.2019 –/جيرون  .”ما زال سارًيا“تفاق بين البلدين الروس ي سيرغي الفروف أن اال

إن بلده تهدف إلى إقامة مناطق آمنة في شمال  ،ثنينيوم اإل ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .م

 حوالىبلدهم. وذكر أن  إلىأربعة مليين الجئ سوري تستضيفهم تركيا العودة  حوالىحتى يتمكن  ةسوري

 –وأنه يتوقع عودة مليين السوريين إلى املناطق اآلمنة. /رويترز  ،ا بالفعلألف سوري عادو  300

28.01.2019/ 

نواصل س“ردوغان: أمع الرئيس  هبعد اجتماع ،األربعاء ،أكد مجلس األمن القومي التركي في بيان له .ن

في منبج على الوضع الحالي في إدلب، وتطبيق خريطة الطريق  حافظةموقفنا الحازم في ما يتعلق بامل

 –جيرون /”. التوصل إليها حول شرق الفرات جرى ، وتنفيذ االتفاقات التي ةعاجل صورةب

31.01.2019/ 
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 إسرائيل .7

الجمعة، الرئيس الروس ي فلديمير بوتين عزم إسرائيل  ،سرائيلي بنيامين نتنياهوأبلغ رئيس الوزراء اإل  .أ

 /04.01.2019 –". /شام مواصلة العمل ضد "التموضع العسكري االيراني في سورية على

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يجب على واشنطن االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية  .ب

 /06.01.2019 –ية من سورية. /شام ميركسحب القوات األ  على الجوالن املحتل، بالتزامن مع قرار

 ، إيران بمغادرة سورية "سريعً طالب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلثاء .ج
ً

 إنهم ا، قائل

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

ثنين، إن بلده دخلت في مواجهة علنية اإل ،قال وزير االستخبارات والنقل اإلسرائيلي يسرائيل كاتس .د

لقوات الجوية اإليرانية عزيز ، بينما أعلن قائد اةومفتوحة مع إيران ولن تسمح لها بالبقاء في سوري

 /21.01.2019 –/سمارت  .نصير زاده أنهم مستعدون للرد على إسرائيل وإزالتها من الوجود

األول  ة،إن إلسرائيل ثلثة خطوط حمراء تجاه سوري قال وزير شؤون القدس اإلسرائيلي، زئيف ألكين، .ه

ويل املنطقة إلى قاعدة لإلرهاب، منع تح الثاني، و ةصدي للتموضع العسكري اإليراني في سوريالت

 /23.01.2019 –/شام  .قطع الطريق أمام نقل أسلحة متطورة إلى األراض ي السورية الثالثو 

 

 ات ذات الصلة  األمم املتحدة واملنظمات الدولية، واملنظم .8

أن  ينبغي” أي خطة بشأن الوضع شمالي سورية“قال األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس: إن  .أ

مشاغل تركيا  حسبانهي وحدة األراض ي السورية، واألخذ في ال” تتمتع بثلثة عناصر أساسية“

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

، لضمان عودة 2254أكد املبعوث األممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون ضرورة تطبيق القرار األممي  .ب

إلى بلدهم، معرًبا عن أمله في العمل مع روسيا إلعادة إطلق العملية السياسية اللجئين السوريين 

ألزمة في سورية وإنجاح على روسيا واألمم املتحدة أن تضطلعا بدور رئيس، في تسوية ا“السورية. وقال: 

جلس تعمل روسيا واألمم املتحدة على أساس قرار م“، معرًبا عن أمله في أن ”العملية السياسية هناك

”. ، إلعادة إطلق العملية السياسية، وتحقيق شروط عودة اللجئين إلى سورية2254األمن الدولي رقم 

  /22.01.2019 –جيرون /
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 أخرى  .9

العام لحزب هللا اللبناني، إن ترامب يعرض عليهم االنسحاب الكامل من هللا األمين  نصر حسنقال  .أ

  /27.01.2019 –/شام  ."شرط انسحاب إيران ةسوري

 

 عشر: إطاللة على اإلعالمين العربي والدولي تجاه سورية ثاني
مدينة منبج في الشمال السوري  إلىاإلسرائيلي زيارة ضباط مصريين وإماراتيين ” ديبكا“كشف موقع  .1

 .ا لنشر قواتهم لتحل محل القوات األميركية املنسحبةوقيامهم بجولة استكشافية هناك، تحضيرً 

األسد سيقبل وجود قوات مصرية في املنطقة، ألن نظام السيس ي قدم له إن بشار فوقع امل حسببو 

ح أن يقبل النظام السوري بوجود عسكري ر  و ، اتالدعم خلل السنوات األربع املاضي إماراتي، ج 

ا فتح سفارتها ألن أبو ظبي يمكنها تمويل عمليات إعادة اإلعمار في البلد، إضافة إلى أنها أعادت مؤخرً 

املوقع أن وجود القوات املصرية واإلماراتية سيفتح املجال لوجود عسكري عربي  يرى و في دمشق. 

 
ً

 . ةسوري بالسعودية وغيرها، ملواجهة الوجود العسكري اإليراني في أكبر ممثل

  ،هذه الخطوة في يرى  املوقع
 
تركيا ” مناكفة”إماراتية ومصرية وسعودية لـ ةمحاول ،كدتإذا أ

رفضه للنقلب العسكري الذي قاده  إلىن ملوقفه الداعم لقطر، إضافة ورئيسها رجب طيب أردوغا

وقف مل اوأيضً السيس ي بدعم من السعودية واإلمارات إلطاحة الرئيس املنتخب محمد مرس ي، 

 –أردوغان الحازم في ما يخص جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. /شام 

01.01.2019/ 

 

 لصحيفة نيويورك تايمز األمالرئيس التركي رجب طيب أر كتب  .2
ً

لدى » هركية، عنوانيدوغان مقاال

تحقيق السلم واالستقرار  على تركيا قدرة علىفيه  أكد، «ةتركيا خطة لتحقيق السالم في سوري

 على املدى الطويل. ةسوري في

، إال أنه ةباتخاذ قرار االنسحاب من سوري مصيبةأقدم على خطوة أردوغان، فإن ترامب  حسبب

عين التخطيط بكل عناية للنسحاب بغية حماية مصالح الواليات املتحدة، واملجتمع الدولي، "يت

بالتعاون مع شركاء حقيقيين. وتركيا صاحبة ثاني أكبر جيش والشعب السوري، وتنفيذ القرار 

ة الدولة الوحيدة التي لديها القوة والعزيمة للقيام بهذه نزلبم د  بحلف شمال األطلس ي )ناتو( تع

 املهمة".
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داعش، والقائم على الغارات الجوية التي  محاربةأردوغان بين أسلوب التحالف الدولي في  يقارن 

لجيش ا إلىمن املحاربين املنتمين  همئحلفاوأسلوب الجنود األتراك، و  ،ملدنيةتجاهلت الخسائر ا

يم داعش نجحوا في إخراج اإلرهابيين من مدينة الباب إحدى قلع تنظ الذينالسوري الحر 

البنية التحتية  على املحافظة إلى أدى ما، وذلك "من خلل طواف كافة البيوت بيًتا بيًتا" ةبسوري

أن "مناخ االستقرار هذا هو  في شك، فل ةإليها خلل أيام معدود الطبيعيةة الحياة عودو للمدينة، 

 لإلرهاب".ل اعالفالعلج 

إلى تركيا  لجؤواداعش واإلرهاب، وكذلك تجربة من أردوغان عن تجربة األتراك املؤملة مع  يتحدث

 علىويؤكد لذلك إصرار تركيا  ،واملسيحيين يزيديينكاإل من أبناء األقليات الذين هربوا من داعش، 

 صالح املجتمع الدولي.لاتخاذ كافة الخطوات اللزمة من أجل أمنها، و و  داعش، هزيمة

أن يكون  في ترغبو على التطرف،  تقض يجية شاملة تنفيذ استراتي في ترغبأردوغان إن تركيا  يقول 

بمستقبله، "وال يشعر بانقطاٍع بينه وبين من يترأسونه، وأال تستغل  اواثًق الشعب السوري 

التنظيمات اإلرهابية ما يتعرض له السكان املحليون من مظالم... والخطوة األولى التي ينبغي 

 ،لسوريتضم محاربين من كافة أطياف املجتمع اتأسيس قوة استقرار  ياتخاذها في هذا الصدد، ه

 تتمكن من تحقيق األمن والنظام.."

أردوغان، في تحقيق التمثيل السياس ي الكافي لكل األطياف.  حسبب ة،أولوية تركيا في سوري تتمثل

إدارتها  تجري أو داعش، س الشعب، حماية وحداتفكافة األراض ي السورية الواقعة تحت سيطرة 

"يحق ألي شخص ليست له صلة بأي تنظيمات وتحت رقابة تركية. و  املنتخبة،ملحلية من املجالس ا

.. وفي املجالس التي ستؤسس باملناطق ذات األغلبية ةإرهابية، تمثيل مجتمعه داخل اإلدارات املحلي

األطياف األخرى  ى، ستكون األغلبية ملمثلي املجتمع الكردي، لكن أيًضا ستعطةالكردية شمال سوري

 /08.01.2019 – بوستالتمثيل السياس ي بشكل عادل" /ساسة ة االستفادة من حق فرص

 

3.  
ً

" انسحاب ترامب سيعبد الطريق أمام الجهاديينبعنوان " نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقاال

ية بالسيطرة على األوضاع وتحقيق األهداف رغم قرار ميركاإلدارة األ  حناقش كاتبه معنى تبج

   ة.االنسحاب من سوري

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

 التي أوسطية شرق  بومبيو، في حال خروج القوات األميركية. وإلى جولة بلدهالكردية التي تدعمها 

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

   .ةإيراني من سوري
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من اشتعال املنطقة األكثر التهابا في العالم، وحتى  تزيد"إن الواليات املتحدة  بالقول، الكاتبيعلق 

الرئيس ترامب يقوم بتحويل وضع بشع ية الفادحة في الشرق األوسط.. فإن ميركفي ضوء األخطاء األ 

الذي  2015واحد، من االتفاقية النووية املوقعة عام لخروج، ومن طرف باا، فقراره إلى خطر جًد 

 
ً

 من ذلك قام ترامب بإثارة قصد منها ضبط النشاط النووي اإليراني قد يثبت أنه قرار كارثي... وبدال

ت جر لة أخافت املنطقة منذ غزو العراق الذي جهاد سعودي ضد إيران، ونشر حرب طائفية بالوكا

 اإليراني".إطاحة حاكمه ودفع به نحو الفلك 

، حصل، وهو قرار غير واعد إن ةية من سوريميركالكاتب أن "قرار ترامب سحب القوات األ  ويرى 

، أوالها تتعلق بقدرة الواليات املتحدة على استخدام تفوقها عدة فإنه سيؤدي إلى مفاقمة مشكلت

وروسيا وإيران، سيؤدي إلى فراغ تستعد مللئه كل من تركيا  فالخروجث"، حوادلعسكري لتشكيل الا

بامليليشيات  ق و يح الذي بالخطر تتعلق وثانيهاأيام اإلمبراطوريات التي فقدتها.  إلىوكلها تحن 

. الكردية من تدخل القوات التركية بعد االنسحاب، حيث سيحاولون البحث عن ملجأ عند األسد

اني في سورية. وثالثها أن إسرائيل لن تمارس سياسة ضبط النفس تجاه الوجود العسكري اإلير 

ألف مقاتل،  20-10ا يزال قوة ضخمة، ويقدر عدد مقاتليه بما بين مورابعها أن تنظيم الدولة 

تدمير معاقل التنظيم والتصرفات االنتقامية للسلطات واملليشيات الشيعية، وجهد نظام األسد و 

لذي تنتعش من ملنع اللجئين السنة من العودة إلى مناطقهم، تغذي حس الراديكالية واليأس ا

  خلله الجماعات الجهادية".

ترامب أنه يستطيع إعلن النصر، لكن العناصر كلها موجودة لعودة  ظنيختم الكاتب بالقول: "ربما 

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

 

دة تأهيل األسد إعا عملية" بعنوان إخباري  تحليل فيية ميركقالت صحيفة واشنطن بوست األ  .4

خاصة في ببدأت، و  ابشار األسد دوليً  إن عملية تأهيل رئيس النظام السوريبدأت بالفعل"  ادوليا 

، واإلشارات ةي، دونالد ترامب، قراره بسحب قوات بلده من شرق سوريميركعقب إعلن الرئيس األ 

ومنها زيارة الرئيس  ي،عن استعدادها للمصالحة مع النظام السور  عدةالتي انطلقت من دول عربية 

 تلهمنذ أكثر من سبع سنوات،  ةيكسر عزلة سوريأول زعيم عربي  بصفتهدمشق،  إلىالسوداني 

البحرين.. "حتى الرياض، الراعي الرئيس ي لفصائل  ثم، ةإعلن اإلمارات إعادة علقاتها مع سوري

األسد، على أمل التقليل املعارضة السورية املسلحة، باتت مستعدة للقبول بشكل متزايد بنظام 

 من اعتماده على إيران".
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 انه على الرغم من تلك اإلشارات فإن هناك بعض العقبات التي ربما تقف عائًق "إ الصحيفةتقول 

تركيا والواليات  فيمهمة تتمثل  معوقاتحضن املجتمع الدولي، وهي ثلثة  إلىأمام عودة نظام األسد 

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

، وهو ذات األمر الذي تعتقد به دول اتجعل من املستبعد رفع العقوبات عن نظام األسد قريبً 

وترى الصحيفة  .أوروبية على رأسها أملانيا وفرنسا وبريطانيا الذين أيدوا مواقف واشنطن املتشددة

بأي خطوة من طرف الجامعة العربية، ولكن أهمية مثل هذه الخطوات  أن نظام األسد سيرحب

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

النظام السوري صاحب الخبرة الطويلة في مواجهة العقوبات والعزلة الغربية واإلقليمية التي كان 

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

 

  ،صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشرت .5
ً

"جهد العرب إلعادة تأهيل األسد بعنوان  مقاال

ستفشل،  ةإن جهد البلدان العربية في تأهيل نظام األسد في سوري كاتبته، قالت ستمنى بالفشل"

ااألوروبية و  نكسة للمصالح يعد  الجهد  اأن هذو 
ً
 .للتدخل اإليراني والروس ي تسويغ

من السوريين  آالفن "الدكتاتور الذي قتل وعذب وألقى الغازات السامة على مئات إ الكاتبة تقول 

أجبر املليين على الهجرة والنزوح، لم يعد إلى الحضن العربي بشكل كامل"، مشيرة إلى أن املحادثات و 

 وترى واختلف بين الدول األعضاء.  مناقشةلعربية ما زالت موضوع إلى الجامعة ا ةحول إعادة سوري

 قرارهمنذ  ةإعادة العلقات مع سوري إلىي دونالد ترامب هو الذي دفع العرب ميركأن الرئيس األ 

ديسمبر املاض ي األول/  كانون نه بعد وقت قليل من اإلعلن في إية منها، إذ ميركسحب القوات األ ب

ولة اإلمارات التي كانت في السابق من الدول املشاركة في االئتلف ضد عن االنسحاب، قامت د

في حين تقول  ،افتح سفارتها أيضً  بإعلن البحرين تبعتها ،األسد، بإعلن نيتها فتح سفارة في دمشق

  .اقريبً  ةتقارير إن السعودية ستدعو إلى إعادة العلقات مع سوري

ية اآلن، بل سيقوم هو وحلفاؤه اإليرانيون باالستفادة من أن األسد لن يقبل بأي تسو  الكاتبة ترى 

وختمت بالقول إن "بعض  .وسيتجاهل أي مطالبات مصاحبة لها ةالتمويل إلعادة تعمير سوري

 –/بي بي س ي  ."منهم ابالتوصل إلى حل وسط، إال أن األسد ليس واحًد  ن الدكتاتوريين قد يقبلو 

22.0102019/ 

 

تتمحور  ةتركية إن أولوية تركيا في تشكيل املنطقة اآلمنة شمال سوريقالت صحيفة "يني شفق" ال .6

 
ً

 حول إعلن مدن منبج وتل أبيض ورأس العين مناطق آمنة، والتحقق من سكان هذه املدن، أوال
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ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن املنطقة  .وتوفير البنية التحتية الطبية واألمنية في هذه املدن

 عدة مراحل اآلمنة ستنفذ على
ً
وستبدأ الخطة من مدينة  .اا جًد ، وأن البدء في التنفيذ بات وشيك

تطهير املنطقة من الوحدات  جري ا في تل أبيض ورأس العين، حيث سيمنبج، وبعدها تنفذ تباعً 

 .ها وبدء تنفيذ البنية التحتية للخدمات فيهاالعمال الكردستاني، والسيطرة علي حزبالكردية و 

يطرة اختيار مجالس محلية من السكان، وتحديد متطلبات املنطقة من البنى بعد الس جري وسي

ا لحماية أمن ا خاصً ستشكل تركيا فريًق و تدريب الفرق األمنية،  ثمالتحتية الصحية والخدماتية، 

 /27.01.2019 –/شام  .الحدود مع تركيا

 

نشرت  ويلة األمد"قاعدة لتغيير استراتيجيتها اإلقليمية ط ة"روسيا تستخدم سوري عنوانب .7

  ةيميركصحيفة "ناشيونال إنترست" األ 
ً

أن الكرملين  فيه يطرحللكاتب ديميتري فرولوفيسكي  مقاال

قاعدة لتغيير استراتيجيتها اإلقليمية طويلة املدى، بما يخدم  ةعلى استخدام سوري يحرص

الدول األخرى أن ( من ويريد )الكرملين .للمتغيرات على الساحة اإلقليمية والدولية اوفًق  مصالحها

مبيعات  مقادرة على استغلل الفرص بالتساوي، سواء في مجاالت الطاقة أو  حياديةقوة  روسيا د  تع

 على التوازن الجيوسياس ي واألمني مع األطراف حافظةالصادرات الزراعية، إضافة إلى امل ماألسلحة أ

 .جميعها

 هاأن ظنتموسكو  فإن، ةمن سوري االنسحاَب إعلن نيتها  من رغمال على ،الكاتب أن واشنطن يرى 

 خلل ومن ،ستظل تعمل من خلل عملء وكالة االستخبارات املركزية أو املستشارين العسكريين

 إلبقاء إيران وداعش تحت املراقبة.  والعراق، األردن في منشآتها استخدام

عر بالقلق بشكل ضمني من أن اإليراني في سورية، يرى الكاتب أن الكرملين يش لوجودا إلى بالنسبة

الحكومة اإليرانية تسعى تعزيز أيديولوجيتها "الخمينية"، وربما خلق قنبلة موقوتة عن طريق إعادة 

الوضع معها أكثر فملصلحة الشيعة. أما فيما يخص تركيا تشكيل التركيبة السكانية الطائفية 

 احتواء طموح أردوغان.  القوة الوحيدة على األرض القادرة على تبقىموسكو و  ،اوضوًح 

تضيفه إلى  انصرً  هوصفب ة"إن موسكو تنظر إلى قرار تخلي ترامب عن سوري بالقول  الكاتب يختم

قف للتصال بالشركاء األوروبيين، مثل فرنسا مالها السياس ي، ويمكن أن تستغل هذا املو  رأس

  اسياسيً  اعنصرً  بوصفهاوأملانيا، وكذلك االتحاد األوروبي 
ً

 ان طريق إقناعهم بتبني نسخته، عفاعل

 /30.01.2019 –/الخليج أون الين  ".ةالخاصة من التسوية السياسية في سوري
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أهم املستجدات السياسية  عنعشر: تقدير موقف وتوقعات  ثالث

 والعسكرية
 مالش عازلة منطقة إقامة إلى تويتر، على له تغريدة عبر الشهر، مطلع ترامب دونالد األميركي الرئيس دعا

طرح التي األولى املرة هي هذه وليست األكراد، لحماية سورية
 
 لكن سورية، شمال آمنة منطقة إنشاء فكرة فيها ت

ية بعض تحمل أن يمكن  .املرة هذه الجد 

  أردوغان طيب رجب التركي الرئيس أجرى  ما سرعان التركي، القومي األمن أولوية في يقع املوضوع وألن
ً

 اتصاال

ل إلى "تفاهم تاريخي" بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية،  ينظيره اهاتفيً  األميركي دونالد ترامب، وتوص 

  20إنه ينظر بإيجابية إلى خطة ترامب إنشاء منطقة آمنة بعرض  البرملانوقال أردوغان في 
ً

كلم( في  32) ميل

 املالي الدعم تلقينا حال في ريينللسو إمكانية توسيعها، وأوضح أن هدفها "توفير األمن  اشمال سورية، مؤكًد 

 ".الدولي والتحالف واشنطن من واللوجستي

 لضمان تركيا تريدها التي اآلمنة املنطقة لفكرة لترويجلاإلعلم التركي طوال شهر كانون الثاني/ يناير  سعى

رين إن لسان مستثم لىقالت فيه ع اتقريرً " صباح"ديلي  صحيفة ونشرت سورية، مع الجنوبية حدودها أمن

تنموية تحقق للسكان اكتفاءهم  روعاتملش حلبة ستكون  سورية شمال هائاملنطقة اآلمنة التي تسعى تركيا إلنشا

 وتسهم في عودة السوريين إلى أراضيهم. ،الذاتي

 منطقة إقامة لدعم مستعدة أنها السوري، الشمال من جزء على يطرةسامل الكردية امليليشيات أعلنتو 

 .املتحدة األمم إشرافبو  ،دولية بضمانات تكون  أن شرط سورية، شمال آمنة

  20 بعرض تركيا مع الحدود على سورية شمال آمنة منطقة إقامة املتحدة الواليات قرار
ً

يعني  ،كم( 32) ميل

ح أن موافقتهم عليها شكلية  التي كلها الرئيسة املدنأنها ستضم  سيطر عليها امليليشيات الكردية، ومن املرج 
 
ت

 الصعب من األمر وهذا أممي، إشرافبية فقط، وسيتمسكون بالشروط التي وضعوها، أي أن تكون ولفظ

لين وكثرة املتدخ ،سورية شمال في والعسكري  امليداني الوضع تعقيد إلى انظرً  ،ينالراهن وضعوال الوقت في تحققه

 متضاربي االستراتيجيات واألهداف.

جب  لم  تحت املنطقة هذه تكون  ألن تسعى تركيا أن غير اآلمنة، قةاملنط هذه سيضمن من سؤال عن حدأي 

باحتمال أن يكون هناك دور عربي في هذا اإلطار،  بيةو األور  الدبلوماسية األوساط بعض أملحت بينما سيطرتها،

 القريبة ةرحلامل خلل التفاهمات بمستوى  مرتبط هذا وكلأو أن يكون هناك إشراف أميركي مباشر على التنفيذ، 

 .وتركيا املتحدة الواليات نبي

ساعد في أمن املنطقة اآلمنة قوات " اونوعً  " البشمركةمن التطمين للواليات املتحدة، ال ٌتمانع تركيا أن ي 

من املعارضة السياسية السورية، واملنافس  اجزءً  د  الذي يع الكردي الوطني للمجلس التابعة الكردية،
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تبع حزب العمال الكردستاني دها حزب االتحاد الديمقراطي الذي يواملعارض للميليشيات الكردية التي يقو 

 لدى أنقرة. االتركي املصنف إرهابيً 

أن الواليات املتحدة ستوكل مهمة املنطقة اآلمنة في شمال سورية إلى تركيا بعد  يون أميركمحللون  ويرى 

وصراعات  معاييرمن جهة، لكن انسحاب القوات األميركية العسكرية، ملحاربة بقايا التنظيمات اإلرهابية 

من "البلبلة" في تاريخ االنسحاب الفعلي، وفي تكريس االتفاق  انوعً  أحدثت ،اة داخلية، وإسرائيلية أيضً أميركي

 
ً

 .الوقت بعض على املنطقة اآلمنة وتفاصيلها ومستقبلها، جعلت األمر مؤجل

في غيرها، وهو ما يطرح  مأ" اآلمنةملنطقة "ا في سواء دور، أي السورية للمعارضة يكون  لن أنه الواضح من

 فإن ،اسياسيً  فاعلة قوةلم تتحرك لتفرض نفسها  نتحديات سياسية حيوية مصيرية على هذه املعارضة، وإ

 كله ذلكتوازع للنفوذ في سورية بين القوى اإلقليمية والقوى الدولية، و  حضم ستكون  السورية الثورة نهاية

 .سوري مليون  حوالىحساب مقتل  على
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