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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

الرئيس التركي: سنعمل على تطهير تل_رفعت و منبج السوريتين من اإلرهابيين.

الرئيــس التركــي: عمليتنــا ضــد اإلرهــاب ســتتواصل بشــكل تدريجــي فــي مناطــق 
أخــرى شــمالي ســوريا.

وزيــر الخارجيــة األمريكــي: نعــارض أي تصعيــد فــي شــمال ســوريا وأي هجــوم تركــي 
مــن شــأنه تقويــض االســتقرار فــي المنطقــة.

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو يقــول إن عــدد المنــازل التــي أنشــئت حتــى 
اآلن وصــل إلــى نحــو 60 ألــف منــزل فــي 259 نقطــة فــي شــمالي ســوريا.

صويلــو: أكثــر مــن نصــف مليــون ســوري عــادوا مــن تركيــا إلــى بلدهــم "بشــكل 
طوعــي" بحســب آخــر إحصائيــة.

الســفيرة األميركيــة لــدى األمــم المتحــدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد تؤكــد معارضــة 
واشــنطن للعمليــة العســكرية التركيــة فــي شــمالي ســوريا.

غرينفيلــد: تواصلنــا مــع الحكومــة التركيــة وأشــرنا لمعارضتنــا أي قــرار للقيــام بعمــل 
عســكري علــى الجانــب الســوري وال ينبغــي فعــل أي شــيء يمثــل خرقــا لخطــوط 

وقــف إطــاق النــار القائمــة بالفعــل.
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نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف يقــول إن روســيا ســتجري اتصــاالت 
ــمالي  ــا ش ــام به ــزم القي ــي تعت ــكرية الت ــة العس ــوع العملي ــول موض ــا ح ــع تركي م
ســوريا. بوغدانــوف طلــب عــدم االنخــراط فــي وضــع تكهنــات حــول موضــوع العملية 

العســكرية قبــل االتصــاالت.

رئيــس وزراء ألبانيــا إيــدي رامــا يقــول إن صمــت العالــم إزاء جرائــم نظــام بشــار األســد 
ضــد شــعبه أدى لتشــجيع وقــوع مزيــد مــن الفظائــع والجرائــم فــي دول أخــرى. رامــا: 
ــاكات  ــرض النته ــان تتع ــوق اإلنس ــن حق ــي وقواني ــي والجنائ ــون الدول ــزال القان ــا ي م
فاضحــة فالظلــم الواقــع فــي أي مــكان يهــدد العدالــة والنــزاع المســتمر في ســوريا 

منــذ 11 عامــًا خيــر مثــال علــى ذلــك.

الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة "لينــدا تومــاس غرينفيلــد": الحــل الوحيــد 
للصــراع فــي ســوريا هــو الحــل السياســي الشــامل وفقــًا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي 

رقــم 2254.

ــن  ــر م ــود أكث ــل وج ــي ظ ــوريا ف ــي س ــم ف ــام دائ ــق س ــن تحقي ــد: ال يمك غرينفيل
ــر مــن هــذا العــدد فــي عــداد  ــن فــي ســجون النظــام وأكث 100 ألــف مــن المعتقلي

المفقوديــن أو المختبئيــن فــي بلــدان أخــرى.
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ــة مــن  ــة الحــدود الســورية التركي ــى ضــرورة حماي ــا عل ــة التركــي: أكدن ــر الخارجي وزي

التنظيمــات اإلرهابيــة، ومــن الضــروري زيــادة الضغــوط علــى النظام الســوري للجلوس 

إلــى مائــدة الحــوار.

وزيــر الخارجيــة الروســي: نولــي أهميــة لمخاوف تركيا المشــروعة في ســوريا ونعمل 

بشــكل مشــترك إلخــراج اإلرهابييــن، والواليــات المتحــدة ترعــى عــدة تنظيمــات فــي 

ســوريا بشــكل غيــر قانونــي، وقــد بحثــت مــع نظيــري التركــي مســار أســتانا واللجنــة 

الدســتورية الســورية.

مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكيــة: لــن نرفــع العقوبــات عــن النظــام الســوري حتــى 

يتحقــق تقــدم حقيقــي نحــو حــل سياســي، ولــن ندعــم جهــود التطبيــع مــع بشــار 

األســد وشــعرت بالصدمــة عندما تم اســتقباله فــي اإلمارات.وسنســتخدم كل األدوات 

الممكنــة لزيــادة عزلــة نظــام األســد.

رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي بــوب منديــز يقــول إن 

نظــام األســد حــّول ســوريا لدولــة مخــدرات للحصــول علــى العملــة الصعبــة والتحايــل 

علــى العقوبــات. كمــا أن الصــراع المجّمــد فــي ســوريا أدى لمعضــات إنســانية 

وسياســية وأمنيــة هائلــة.

أردوغــان: النتائــج التــي حققناهــا فــي مكافحــة اإلرهــاب ال مثيــل لهــا ونحــن مــن نفــذ 

ــة  ــمح بإقام ــن نس ــوريا، ول ــي س ــة ف ــم الدول ــد تنظي ــدة ض ــى والوحي ــة األول العملي

ــط  ــة خ ــى إقام ــرون عل ــن مص ــة ونح ــا الجنوبي ــدود بادن ــى ح ــة" عل ــرات "إرهابي مم

أمنــي بعمــق 30 كيلومتــرا لحمايــة حدودنــا ونعمــل علــى تنفيــذ ذلــك بشــكل 

ــي. تدريج

الخارجيــة الكازاخيــة: االجتمــاع الدولــي الثامــن عشــر حــول ســوريا فــي إطــار محادثــات 

أســتانا ســيعقد بمدينــة "نــور ســلطان" فــي 15 و16 مــن شــهر حزيــران الجــاري.
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الرئيــس األميركــي "جــو بايــدن": القــوات األمريكيــة فــي ســوريا تعمــل مــع شــركاء 
محلييــن لتنفيــذ عمليــات ضــد تنظيمــي "الدولــة" و"القاعــدة" للحــد مــن احتماليــة 
عــودة ظهــور التنظيــم. بايــدن: "ال يــزال الوجــود الصغيــر للقــوات المســلحة األمريكيــة 
ــتمرة  ــة المس ــدات اإلرهابي ــة التهدي ــتراتيجية لمواجه ــة اس ــع ذات أهمي ــي مواق ف

المنبثقــة مــن ســوريا".

الخارجيــة الروســية: نديــن بشــدة الغــارة الجويــة اإلســرائيلية علــى مطــار دمشــق 
الدولــي.

الخارجيــة اإليرانيــة: نديــن بشــدة العــدوان اإلســرائيلي علــى مطــار دمشــق ونســتنكر 
الصمــت الدولــي.

وزيــر الداخليــة التركــي: علــى غــرار عيــد الفطــر لــن نســمح للســوريين بزيــارة بادهــم 
فــي إجــازة عيــد األضحــى.

الكرمليــن: ال نعتقــد أن العمليــة العســكرية التركيــة الجديــدة فــي ســوريا ستســهم 

فــي اســتقرار وأمــن هــذا البلــد.
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيــس النظــام بشــار األســد يقــول إن أي هجــوم تركــي جديــد فــي ســوريا ســيواجه 
"مقاومــة شــعبية" بالمرحلــة األولــى فــي المناطــق التــي تنتشــر فيها قــوات النظام 
وإذا ســمحت الظــروف واإلمكانيــات العســكرية ســتكون هنــاك "مواجهــة مباشــرة" 

بيــن الجيشــين.

ــا  ــوري، فيم ــي الس ــن األراض ــي ضم ــوم ترك ــة أي هج ــد بمقاوم ــار األس ــد بش وتوّع
تســتعّد أنقــرة لشــن عمــل عســكري، ضــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة “قســد”، 
فــي ريــف حلــب. وقــال بشــار األســد فــي تصريحــات لقنــاة “روســيا اليــوم” إن نظامــه 
“ســيقاوم أي “غــزو تركــي لألراضــي الســورية علــى الصعيدين الرســمي والشــعبي”، 
وفقــًا لتعبيــره. وادعــى بشــار األســد أن قــوات نظامــه “كّبــدت الجيــش التركــي 
خســائر خــال المواجهــة بينهمــا قبــل عاميــن”، فــي إشــارة إلــى الهجــوم األخيــر على 

محافظــة إدلــب، والــذي أوقفــه التدخــل التركــي بالقــوة.

ســوريا  قــوات  درار":  "ريــاض  الديمقراطيــة  ســوريا  لمجلــس  المشــترك  الرئيــس 
الديمقراطيــة ســتقاتل إلــى جانــب النظــام الســوري كل مــن يعتــدي علــى الحــدود 

الســورية.

وفــد حكومــة النظــام يصــل إلــى العاصمــة الكازاخيــة "نــور ســلطان" للمشــاركة 
باجتماعــات المؤتمــر الدولــي الثامــن عشــر بصيغــة "أســتانا".

انقطــاع الكهربــاء فــي قصــر المؤتمــرات بدمشــق خــال اجتمــاع الوفــد الروســي مــع 
وفــد النظــام لمناقشــة عــودة الاجئيــن الســوريين.

رئيــس وفــد المعارضــة الســورية فــي مباحثات أســتانا "أحمد طعمــة": الجولــة الحالية 
مــن المحادثــات تركــز علــى نتائــج اللجنــة الدســتورية وإدخــال المســاعدات اإلنســانية 
والمعتقليــن وانتهــاكات نظــام األســد والعمليــة العســكرية التركيــة المحتملــة فــي 

شــمال وشــرقي ســوريا.
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صوتــت األمانــة العامــة لائتــاف الوطنــي الســوري باإلجمــاع علــى تعييــن المهندس 
هايــل الكلــش وزيــرًا للزراعــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة الــذي ينحــدر مــن 

محافظــة الحســكة.

اختتمــت أعمــال الجولــة الثامنــة الجتماعــات اللجنة الدســتورية الســورية التي عقدت 
فــي مدينــة جنيــف السويســرية علــى مــدار 5 أيــام. وأقيمــت جلســتان فــي اليــوم 
ــدة  ــم المتح ــوث األم ــادة مبع ــت قي ــة، تح ــات اللجن ــة الجتماع ــة الثامن ــر للجول األخي
الخــاص لســوريا غيــر بيدرســون. وقــال مكتــب المبعــوث الخــاص فــي بيــان نشــره عقــب 
الجولــة، إن بعــض الخافــات اســتمرت خــال االجتماعــات، ولوحظــت إمكانيــة لاتقــاء 
ــا أخــرى. وبحســب البيــان، أعــرب المبعــوث الخــاص  عنــد نقطــة مشــتركة فــي قضاي
ــطء  ــى ب ــاه إل ــه لفــت االنتب ــة لكن ــى الطاول ــه عل ــرة الحــوار وطبيعت ــره لنب عــن تقدي
ــأن  ــة بش ــات ملموس ــى اتفاق ــل إل ــى التوص ــدرة عل ــدم الق ــات وع ــدم المفاوض تق

القضايــا التــي تحتــاج إلــى إحــراز التقــدم.

ــن بيدرســون والرؤســاء المشــاركين  ــرأي بي ــى وجــود توافــق فــي ال ــان إل وأشــار البي
خــال االجتماعــات بشــأن أهميــة تســريع اإلجــراءات وانتــاج الحلــول ومواصلــة المســار. 
وحــث بيدرســن جميــع أعضــاء اللجنــة علــى "العمــل بــروح المصالحــة والعمــل علــى 

صياغــة نصــوص دســتورية مــن شــأنها أن تحظــى بتأييــد الشــعب الســوري".

ــاء  ــان أن الرؤس ــف البي وكش
المشــاركين اتفقــوا علــى 
التاســعة  الجولــة  عقــد 
اللجنــة  الجتماعــات 
الدســتورية الســورية فــي 
الفتــرة بيــن 25 و29 يوليــو/ 

القــادم. تمــوز 

.
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ثالثا: التطورات الميدانية

أوال: على الصعيد األمني:

مناطق النظام:

مقتــل عنصريــن مــن الفرقــة 17 التابعــة لقــوات النظــام وإصابــة 3 آخريــن بانفجــار     
عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية لهــم بالقــرب مــن بوابــة حقــل الثــورة جنــوب غربــي 

الرقــة.

إصابــة 4 أطفــال وســيدة فــي بلــدة "الشــحيل" بريــف ديرالــزور الشــرقي بانفجــار     
قنبلــة عنقوديــة مــن مخلفــات قصــف ســابق لقــوات النظــام وروســيا.

قــوات النظــام تعتقــل 11 شــخصًا فــي مدينــة حلــب بتهمــة "التعامــل مــع صفحــات     
إلكترونيــة مشــبوهة لقــاء مبالــغ ماليــة.

إصابــة مدنييــن اثنيــن جــراء انفجــار ســيارة فــي محطــة الجــاء للمحروقــات بمنطقــة     
المــزة وســط العاصمــة دمشــق.

إصابــة المدعــو "محمــد أبــو خشــريف" المســؤول عــن مفــرزة عســكرية تابعــة لفــرع     
األمــن العســكري فــي بلــدة "تســيل" بريــف درعــا الغربــي برصــاص مجهوليــن.

األمــن      فــرع  مجموعــات  أحــد  متزعــم  المســالمة"  "مصطفــى  المدعــو  إصابــة 
العســكري التابــع لنظــام األســد فــي مدينــة درعــا إثــر اســتهدافه بعــدة طلقــات مــن 

ــا. ــة درع ــبيل" بمدين ــي "الس ــي ح ــن ف ــل مجهولي قب

تجمــع أحــرار حــوران: جرحــى مــن قــوات النظــام جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة     
عســكرية بيــن بلــدة النعيمــة وصوامــع الحبــوب شــرق مدينــة درعــا.

ــم      ــار لغ ــام بانفج ــوات النظ ــة لق ــي" التابع ــيا "القاطرج ــن ميليش ــر م ــة 4 عناص إصاب
ــزور. ــة ديرال ــف مدين ــي ري ــي ف ــم" النفط ــل "التي ــرب حق ــي ق أرض

الفصائــل العســكرية تســتهدف براجمــات الصواريــخ مواقــع قــوات النظــام علــى     
محــور قريــة "الروضــة" بريــف الاذقيــة الشــمالي.
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تجمــع أحــرار حــوران: العثــور علــى جثــة الشــاب "ابراهيــم أحمــد ذيــاب" بالقــرب مــن     
بلــدة الجيــزة بريــف درعــا الشــرقي ويظهــر عليهــا آثــار طلقــات ناريــة.

مقتــل "معــن البــردان" قائــد إحــدى المجموعــات العســكرية التابعــة للفرقــة الرابعــة     
برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة "طفــس" بريــف درعــا الغربــي.

الطيــران الحربــي التابــع لقــوات النظــام يشــن عــدة غــارات علــى مواقــع فــي باديــة     
خناصــر قــرب الطريــق الواصــل بيــن محافظتــي الرقــة و حمــاة.

مقتل شابين مدنيين برصاص مجهولين في مدينة "طفس" بريف درعا الغربي.    

مقتــل النقيــب "رائــد األقــرع" وإصابــة عناصــر آخريــن مــن مرتبــات الفرقــة الرابعــة فــي     
ــراف  ــى أط ــي عل ــم النفط ــل التّي ــط حق ــي بمحي ــم أرض ــار لغ ــام بانفج ــوات النظ ق

مدينــة ديرالــزور.

ــة"      ــة "الرصاف ــي بادي ــة ف ــم الدول ــع لتنظي ــدة مواق ــى ع ــية عل ــة روس ــارات جوي غ
ــة. ــي الرق ــوب غرب جن

قتلــى وجرحــى جــراء اشــتباكات اندلعــت بيــن المخابــرات العســكرية التابعــة للنظــام     
ومجموعــة محليــة فــي قريــة خازمــة جنــوب شــرقي الســويداء.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة أثنــاء مــرور     
ســيارة عســكرية بالقــرب مــن بلــدة "زيــزون" بريــف درعــا الغربــي.

إذاعــة "المدينــة إف إم" المواليــة: إصابــة امــرأة وطفليــن بانفجــار لغــم مــن مخلفــات     
الحــرب فــي منطقــة الراشــدين غربــي مدينــة حلــب.

غــارات إســرائيلية تســتهدف قــوات النظــام والميليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط     
العاصمــة دمشــق ومطــار دمشــق الدولــي. وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: إســرائيل نفــذت 
ــوب  ــاط جن ــض النق ــى بع ــل عل ــوري المحت ــوالن الس ــن الج ــخ م ــن الصواري ــقات م رش

ــا. ــقطت معظمه ــخ وأس ــدت للصواري ــة تص ــا الجوي ــق ودفاعاتن ــة دمش مدين

ــة وتعليــق الرحــات مــن وإلــى مطــار دمشــق الدولــي بعــد      توقــف الماحــة الجوي
ســاعات علــى هجمــات إســرائيلية اســتهدفت المطــار وشــركة أجنحــة الشــام ُتعلــن 

تغييــر مســار رحاتهــا إلــى مطــار حلــب.
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ــة      ــيط البادي ــات تمش ــاء عملي ــح" أثن ــك صال ــام "مال ــوات النظ ــي ق ــد ف ــل العمي مقت
ــة. ــم الدول ــن تنظي ــورية م الس

وفاة طفلين غرقًا في مسبح ببلدة "حتيتة التركمان" في ريف دمشق.    

مقتل مدني برصاص مجهولين في مدينة "إنخل" بريف درعا الشمالي.    

ــوات      ــات ق ــن مخلف ــي م ــم أرض ــار لغ ــر انفج ــن إث ــة 30 آخري ــخاص وإصاب ــل 5 أش مقت
النظــام بســيارة تقــل أشــخاصا يعملــون بحصــاد القمــح فــي محيــط بلــدة ديــر العــدس 

شــمالي درعــا.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة آخــر بجــروح بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة     
عســكرية فــي باديــة "آثريــا" غــرب الرقــة.

وفــاة شــخص وإصابــة ســبعة آخريــن جــراء حــادث ســير علــى الطريــق فــي مخيــم خــان     
الشــيح غربــي دمشــق.

مقتــل عنصــر لقــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة علــى طريــق "بيــت جــن" بريــف     
دمشــق الغربــي.

مقتــل المدعــو "نضــال ســيف الديــن الحلقــي" أحــد عناصــر فــرع األمــن التابــع لنظــام     
األســد برصــاص مجهوليــن بالقــرب مــن مدينــة "جاســم" بريــف درعــا الشــمالي.

ــاء      مقتــل اثنيــن مــن عناصــر الفصائــل المعارضــة ســابقًا برصــاص مجهوليــن فــي أحي
درعــا البلــد بمدينــة درعــا.

ــي"      ــن رزق الزعب ــد "أيم ــام األس ــع لنظ ــكري التاب ــن العس ــي األم ــادي ف ــل القي مقت
ــا. ــرقي درع ــزة" ش ــدة "الجي ــي بل ــن ف ــاص مجهولي برص

ــى      ــن عل ــوم لمجهولي ــليمان" بهج ــامر س ــام "س ــوات النظ ــي ق ــدم ف ــل المق مقت
ــق. ــف دمش ــيا بري ــة قدس ــي مدين ــكري ف ــز عس حاج

ــة      ــن بالقــرب مــن مدين ــداوي" برصــاص مجهولي ــم الرب ــل الشــاب "محمــد إبراهي مقت
"الشــيخ مســكين" شــمالي درعــا.
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وكالــة أنبــاء النظــام "ســانا" تقــول إن قذائــف صاروخيــة ســقطت فــي محيــط بلــدة     
"كســب" بريــف الاذقيــة وخلفــت أضــرار ماديــة.

مقتــل 4 عناصــر مــن الميليشــيات اإليرانية بانفجار عبوة ناســفة اســتهدفت ســيارتهم     
العســكرية أثنــاء تجولهــم فــي قريــة "تــل الضمــان" جنوب شــرقي حلب.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية قــرب     
حقــل الزملــة جنــوب الرقــة.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام واصابــة آخــر بجــروح جــراء انفجــار عبــوة ناســفة     
بســيارة عســكرية فــي باديــة آثريــا غــرب الرقــة.
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مناطق قسد:

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل عضــو مجلــس الشــعب فــي نظــام األســد "حميــد     

األســعد الظاهــر" مــع اثنيــن مــن أبنائــه خــال قيامهــم بواجــب عــزاء فــي بلــدة تــل 

حميــس جنــوب القامشــلي.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     

معمــل "الفــارج" لإلســمنت جنوبــي عين_العــرب بريــف حلب الشــرقي.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي قريــة     

"قزعلــي" غربــي تــل أبيــض بريــف الرقــة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 4 أشــخاص فــي قريــة "غريبــة" شــمالي ديرالــزور     

بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم الدولــة.

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي مطــار منــغ     

ومحيــط مدينــة تل_رفعــت بريــف حلــب الشــمالي.

مقتــل 3 أشــخاص وإصابــة 21 آخريــن بهجــوم لمجهوليــن علــى حافلــة تابعــة لشــركة     

"اإليمــان" للنقــل فــي منطقــة "الشــوال" جنوبــي ديرالــزور.

مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصابــة آخريــن بقصــف مدفعــي للجيــش الوطنــي     

الســوري قــرب بلــدة "عــرب حســن" بريــف منبــج شــرقي حلــب.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     

قريــة "الدبــس" بريــف الرقة الشــمالي.

ــج      ــة منب ــي مدين ــبان ف ــن الش ــددًا م ــل ع ــد تعتق ــة لقس ــكرية التابع ــرطة العس الش

شــرقي حلــب وتنقلهــم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري.

اشــتباكات متقطعــة بيــن عناصــر قســد المتمركــزة فــي قريــة الشــنان شــرق ديــر الــزور     

وقــوات النظــام المتمركــزة فــي مدينــة القوريــة.
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اســتهدف ســيارة      مقتــل عنصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بهجــوم لمجهوليــن 
الحســكة. جنوبــي  "الخرافــي"  طريــق  علــى  عســكرية 

موقــع "فضائيــة روناهــي" يقــول إن 6 عناصــر مــن قــوات النظــام أصيبــوا بجــروح إثــر     
قصــف تركــي اســتهدف الريــف الغربــي لناحيــة تــل تمــر بريــف الحســكة.

ــو      ــدة "أب ــن فــي بل ــن مــن قســد خــال اشــتباكات مــع مهربي مقتــل مدنــي وعنصري
ــزور الشــرقي. حمــام" علــى ضفــاف نهــر الفــرات بريــف ديرال

مقتــل عنصــر مــن قســد وإصابــة 3 آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة أثنــاء مــرور ســيارة     
عســكرية علــى الطريــق العــام فــي بلــدة "الهيشــة" شــمال مدينــة الرقــة.

ــمال      ــي" ش ــة "قزعل ــي قري ــد ف ــع قس ــتهدف مواق ــوري يس ــي الس ــش الوطن الجي
ــة. ــف المدفعي ــة بقذائ الرق

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي مدينــة تل_رفعــت شــمالي     
حلــب بقذائــف المدفعية.

العثــور علــى جثــة شــاب مدنــي تظهــر عليهــا آثــار إطــاق نــار بالقــرب مــن بلــدة     
"الجيــزة" شــرقي درعــا.

ــن      ــن األخوي ــف الطفلي ــي تختط ــاد الديمقراط ــزب االتح ــة لح ــة التابع ــبيبة الثوري الش
"محمــد وإبراهيــم يوســف" البالغيــن مــن العمــر 9 و10 ســنوات أثنــاء انصرافهمــا مــن 
مــكان عملهمــا فــي ورشــة خياطــة بحــي الشــيخ_مقصود فــي مدينــة حلــب بهــدف 

تجنيدهمــا إجباريــًا.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف غرفــة عمليــات تابعــة لـــ "قســد" فــي بلــدة     
ــة وبشــرية فــي صفوفهــا. ــب الشــمالي ويوقــع خســائر مادي ــغ بريــف حل من

مقتــل طالــب وإصابــة آخــر برصــاص عناصــر مــن قســد أثنــاء عودتهمــا مــن امتحانــات     
ــل  ــرات مقاب ــر الف ــا لنه ــام وعبورهم ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــة ف ــهادة الثانوي الش

ــزور. ــة شــرقي ديرال ــدة القوري بل

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــّن حملــة مداهمــات بحثــًا عــن منشــقين مــن صفوفها     
فــي ناحيــة "تــل بــراك" بريف الحســكة.
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الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي قريتــي "صيــدا ومعلــق"     
والطريــق الدولــي شــمالي الرقــة بقذائــف المدفعيــة.

التحالــف الدولــي يعتقــل 3 أشــخاص بعمليــة إنــزال جــوي فــي محيــط بلــدة "الهــول"     
شــرقي الحسكة.

مقتــل 3 عناصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية     
فــي محيــط قريــة "البحــرة" شــرقي الحســكة.

مقتــل القيــادي فــي قــوات ســوريا الديمقراطيــة "خليــل الطرمان"برصــاص مجهوليــن     
فــي مدينــة "البصيــرة" بريــف دير_الــزور الشــرقي.

مقتــل عنصريــن مــن قســد برصــاص مهربيــن أثنــاء مداهمــة منــزل فــي ريــف مدينــة     
"عيــن العــرب" شــرقي حلــب.

مقتــل اثنيــن مــن عمــال صيانــة الكهربــاء برصــاص مجهوليــن فــي القطــاع الخامــس     
داخــل مخيــم "الهــول" بريــف الحســكة الشــرقي.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 3 شــبان علــى حواجزهــا العســكرية فــي مدينــة     
الرقــة وتســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري.

مصــرع عنصريــن مــن ميليشيـــا PKK/PYD بهجــوم مســلح اســتهدف ســيارة عســكرية     
قــرب حقــل الصيجــان النفطــي شــرق ديرالــزور.

الجيــش الوطنــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع ميليشــيا PKK/PYD بريــف     
مدينــة عين_عيســى شــمال الرقــة.

اقدمــت فتــاة علــى إطــاق النــار على نفســها عبر مســدس حربــي بســبب الضغوطات     
ــى  ــا إل ــم نقله ــث ت ــكة حي ــة الحس ــو بـــ مدين ــل مرش ــل طوي ــة ت ــي قري ــية ف الدراس

المشــفى الوطنــي وهــي بحالــة حرجــة.

ــة مواقــع ميليشــيا PKK/PYD فــي      ــة الثقيل الجيــش الوطنــي يســتهدف بالمدفعي
قزعلــي غــرب تــل أبيــض.
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الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع ميليشــيا PKK/PYD فــي     
مطــار منــغ ومدينــة تــل رفعــت شــمال حلــب.

مقتــل ثاثــة عناصــر مــن ميليشــيا PKK/PYD جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة     
عســكرية فــي محيــط قريــة البحــرة التابعــة لبلــدة الهــول شــرق الحســكة.

إصابــة عنصريــن مــن ميليشــيا PKK/PYD بهجــوم مســلح اســتهدف ســيارة عســكرية     
نــوع فــان فــي بلــدة الكرامــة شــرق الرقــة.

مقتــل عنصــر مــن ميليشــيا PKK/PYD وإصابــة آخــر بجــروح جــراء هجــوم مســلح     
اســتهدف ســيارة عســكرية فــي مدينــة البصيــرة شــرق ديرالــزور.

الطيــران المســير التركــي يســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لميليشــيا PYD/PKK فــي     
حــي ميســلون  بمدينــة القامشــلي.

قريتــي      فــي   PKK/PYD ميليشــيا  مواقــع  يســتهدف  تركــي  مدفعــي  قصــف 
الشــمالي. الرقــة  بريــف  عين_عيســى  غــرب  والدبــس  الهوشــان 

انتحــار الشــاب "محمــد األســود "شــنقًا فــي منزلــه بمدينــة الرقــة حيــث تــم العثــور     

علــى جثتــه بعــد اســبوع مــن وفاتــه.
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المناطق المحررة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتهدف ســّيارة مدنيــة بصــاروخ موّجــه قــرب مدينــة     
جرابلــس شــرقي حلــب ممــا أدى إلصابــة عــدد مــن المدنييــن.

إصابــة عــدد مــن األشــخاص جــراء قصــف صاروخــي لقســد علــى قاعــدة تركيــة وســط     
مدينــة تــل أبيــض بريــف الرقــة الشــمالي.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتهدف الســوق الجديــد فــي مدينــة تــل أبيــض بريــف     
الرقــة الشــمالي بقذائــف المدفعيــة.

انفجــارات فــي منطقــة بابســقا علــى الحــدود الســورية التركيــة نتيجــة حريــق فــي     
مســتودع ذخيــرة وتضــارب فــي المعلومــات حــول الســبب.

الدفــاع المدنــي: مقتــل طفلــة وإصابــة آخريــن فــي مخيمــات بمحيــط بلــدة بابســقا     
شــمالي إدلــب جــراء انفجــار مســتودع للذخيــرة قريــب منهــا وتطايــر الذخائــر باتجــاه 

المخيمــات.

وزارة الدفــاع التركيــة تعلــن مقتــل 11 عنصــرًا مــن قســد فــي منطقــة نبــع الســام     
شــمالي ســوريا.

متظاهــرون غاضبــون يحرقــون مقــر شــركة الكهربــاء "إس تــي إي" فــي مدينــة     
عفريــن شــمالي حلــب.

متظاهــرون فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي يقتحمــون مبنى شــركة الطاقة     
والكهربــاء فــي المدينة.

قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة محيــط قريتــي بينيــن والبــارة بريــف إدلــب     
الجنوبــي.

الدفــاع المدنــي الســوري: فرقنــا انتشــلت جثــة الشــاب فــوزي كنــو 20 عامــا والــذي     
توفــي غرقــًا أثنــاء ســباحته فــي ميــاه نهــر عفريــن عنــد شــاالت كمــروك.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة امــرأة وشــاب بحــروق متفاوتــة جــراء انــدالع حريــق     
بمخيــم الجبــل فــي منطقــة "خربــة الجــوز" غربــي إدلــب ســببه موقــد لطهــي 
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ــل. ــكل كام ــام بش ــراق 5 خي ــام وأدى الحت الطع

حالتــا انتحــار فــي الشــمال الســوري أحدهــا لرجــل بإطــاق النارعلى نفســه مــن بندقية     
فــي قريــة ابيــن ســمعان غربــي حلــب واألخــرى لســيدة مــن خــال تنــاول حبــوب ســامة 

فــي مدينــة دركــوش غربــي إدلب.

الدفــاع المدنــي الســوري يخمــد حريقًا اندلــع في محطة وقود بحــي "المحمودية"     
وســط مدينــة عفرين شــمال حلب.

مقتــل طفليــن جــراء إنفجــار لغــم أرضــي علــى أطــراف قريــة "عــون الــدادات" بريــف     
منبــج شــرقي حلــب.

الدفــاع المدنــي: إصابــة شــخص وطفليــه جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة وســط     
مدينــة اعــزاز شــمالي حلــب. 

الدفــاع المدنــي: انــدالع حرائــق ضخمــة فــي بلــدة الســرمانية ومحيطهــا بريــف إدلــب     
جــراء االســتهداف المتعمــد مــن قبــل قــوات النظــام وروســيا لألراضــي والمحاصيــل 
الزراعية.الدفــاع المدنــي: لــم تتمكــن فرقنــا مــن إخمــاد الحرائــق بســبب رصــد قــوات 

النظــام وروســيا للمنطقــة.

إصابــة شــخص بانفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة ضمــن ســيارة فــي حــي المحموديــة     
بمدينــة عفريــن شــمالي حلــب.

انفجار مجهول بالقرب من دوار "الفاحين" غرب مدينة إدلب.    

ــاء عملهــا      الدفــاع المدنــي: مقتــل امــرأة برصــاص قنــاص مصــدره قــوات النظــام أثن
ــاب  ــة الب ــراف مدين ــى أط ــع عل ــة الصوام ــي منطق ــفلح" ف ــات "الش ــع نب ــي جم ف

ــب. شــرقي حل

مقتل مدني برصاص مجهولين قرب بلدة "زردنا" بريف إدلب الشمالي.    

وفاة شخصين نتيجة حادث سير  على طريق إدلب – سرمدا.    

ــير      ــوادث س ــراء 6 ح ــن ج ــة 7 آخري ــخصين وإصاب ــل ش ــوري: مقت ــي الس ــاع المدن الدف
ــوم. ــاح الي ــذ صب ــب من فــي ريــف إدل
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ــة      ــة ناري ــير بدراج ــادث س ــر ح ــوم إث ــاح الي ــروح صب ــابين بج ــة ش ــي: إصاب ــاع المدن الدف
ــب. ــي إدل ــف جنوب ــدة صراري ــي بل ف

وفاة شخصين إثر حادث سير في بلدة حزانو بريف إدلب.    

مقتــل 3 أشــخاص وإصابــة آخريــن باشــتباكات عشــائرية فــي قريــة "الفريريــة" بريــف     
مدينــة عفريــن شــمال حلــب.

ــر حــادث ســير بدراجــة      ــة آخــر بجــروح إث ــي الســوري: وفــاة رجــل وإصاب الدفــاع المدن
ــي. ــب الغرب ــف إدل ــروج - الشــيخ يوســف" بري ــق "ســهل ال ــى طري ــة عل ناري

ــار      ــراء انفج ــاب ج ــة الب ــي مدين ــانية" ف ــة اإلنس ــة اإلغاث ــة "هيئ ــر منظم ــل مدي مقت
عبــوة ناســفة بســيارته وســط المدينــة بريــف حلــب الشــرقي.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة 3 أطفــال بينهــم حالــة خطــرة إثــر انفجــار لغــم مــن     
مخلفــات الحــرب فــي قريــة "قيراطــة" بريــف مدينــة جرابلــس شــرقي حلــب.

     PKK/PYD ميليشــيا  مصــدره  صاروخــي  قصــف  جــراء  مدنيــون  وجرحــى  شــهداء 
الرقــة. ابيــض شــمال  اســتهدف مركــز مدينــة تــل 
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ثانيا: أخبار متفرقة:

ــة العامــة للطــب الشــرعي بحكومــة النظــام "زاهــر حجــو":  توثيــق 64      رئيــس الهيئ
حالــة انتحــار فــي مناطــق متفرقــة مــن ســوريا منــذ بدايــة عــام 2022.

"اإلدارة الذاتيــة" التابعــة لقســد ترفــع ســعر ليتــر المــازوت المخصص للتدفئــة بمناطق     
ســيطرتها فــي شــمال شــرقي ســوريا بنســبة 80% ليصبــح 150 ليــرة ســورية بــداًل عــن 

85 ليــرة.

القــوات الروســية تنشــر منظومــة دفــاع جــوي مــن طــراز "بانتســير-اس1" فــي مطــار     
القامشــلي وتســتقدم مجموعــة مــن الطائــرات المروحيــة والحربيــة الروســية.

وزيــر العــدل فــي حكومــة النظــام "أحمــد الســيد" يصــدر تعميمــًا بعــدم إجــراء     
ــر  ــل الازمــة الصــادرة عــن مخب ــر الطبــي والتحالي ــزواج دون وجــود التقري معامــات ال

ــاء. ــة األطب ــي نقاب ــزواج ف ــل ال ــا قب ــادة م وعي

ناشــطون ومهّجــرون ســوريون ينظمــون وقفــة أمــام نقطــة المراقبــة التركيــة غــرب     
مدينــة ســرمين شــرق مدينــة إدلــب للمطالبــة بفتــح معارك فــي ريف إدلــب الجنوبي. 
المتظاهــرون رفعــوا الفتــات كتبــت عليهــا عبــارات تطالــب بطــرد قــوات النظــام مــن 

ريــف إدلــب الجنوبــي وتأييدهــم ألي عمــل عســكري يعيــد الســكان إلــى منازلهــم.

ــف دمشــق بشــرط      ــي مدينــة جيــرود بري ــام األســد يطلــق "تســوية" جديــدة ف نظ
قبــول تأجيــل الخدمــة العســكرية أيــًا كانــت مدتــه والتحــاق المنشــقين عــن الجيــش 

ــوية. ــم للتس ــت إجرائه ــة أوراق تثب ــى أي ــول عل ــكرية دون الحص ــم العس بقطعه

الشــرطة الدوليــة األلمانيــة تفتــح قنــاة تواصــل مــع ذوي ضحايــا مجــزرة حــي التضامن     
جنوبــي دمشــق التــي ارتكبهــا عناصــر مــن نظام األســد.

اللجنــة المشــتركة لــرد الحقــوق تجتمــع مــع والــي غصــن الزيتــون وتؤكــد أن التيــار     
الكهربائــي ســيتم إعــادة تشــغيله فــور انتهــاء الصيانــة وســيتم دراســة الكلــف 
ــد  ــى موع ــد عل ــن والتأكي ــكل ممك ــل ش ــعار بأق ــض األس ــى خف ــل عل ــة للعم المالي
االجتمــاع مــع مديــر الشــركة يــوم االثنيــن القــادم بحضــور وجهــاء مــن الحــراك الثــوري 
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فــي مدينــة عفريــن.

القائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة "مظلــوم عبــدي" يدعــو حكومــة النظــام     
ــة  ــة" الرامي ــدات التركي ــا بـ"التهدي ــا وصفه ــه م ــي وج ــاد ف ــدود الب ــة ح ــى حماي إل

ــرًا داخــل الحــدود الســورية. إلقامــة منطقــة أمنيــة بعمــق 30 كيلومت

مظاهــرة ألهالــي مدينــة تــل رفعــت فــي اعــزاز دعمــًا للعمليــة العســكرية التركيــة     
فــي مناطــق قســد شــمال وشــرقي ســوريا.

قــوات التحالــف الدولــي تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى قواعدهــا فــي محافظــة     
الحسكة.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: توثيــق مقتــل نحــو 30 ألــف طفــل فــي ســوريا     
منــذ عــام 2011 معظمهــم علــى يــد قــوات النظــام.

صحيفــة الوطــن المواليــة: احتــراق نحــو 50 دونمــًا مــن أراضــي القمــح المــروي فــي     
قريــة "الجلمــة" بريــف محــردة شــمال غربــي محافظــة حمــاة.

حكومــة النظــام تصــدر قــرارًا بمنــع تثبيــت بيــع العقــار شــفهيًا أو بموجــب شــهود     
والمطالبــة بوجــود عقــد رســمي يحــوي بصمــة وتوقيــع تتــم مقارنتهــم بإحــدى 

ــر الرســمية. الوثائــق الرســمية لــدى الدوائ

ــن      ــب م ــورة: األردن طل ــر الث ــل مغاوي ــن فصي ــكري م ــدر عس ــن مص ــدن ع ــة الم صحيف
التمــدد  بهــدف مواجهــة  قبلهــا  مــن  تشــكيل مجموعــات مدعومــة  واشــنطن 
ــل  ــدأت بالفع ــنطن ب ــدر: واش ــن المص ــدن ع ــوريا. الم ــع س ــا م ــى حدوده ــي عل اإليران
ــرات األردنيــة التــي تمتلــك مقــرًا فــي قاعــدة التنــف  بعقــد اجتماعــات مــع المخاب

التابعــة للتحالــف الدولــي فــي المنطقــة 55 لمناقشــة المقتــرح.

وصــول جثمــان الشــاب "شــريف األحمــد" إلــى معبــر بــاب الهــوى الحــدودي تمهيــدًا     
لدفنــه فــي مســقط رأســه بريــف إدلــب وذلــك بعــد أن قتــل فــي مدينــة إســطنبول 

التركيــة.

وزارة االتصــاالت والتقانــة فــي حكومــة النظام تســتبعد المهندســين الذيــن يمتلكون     
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مكاتــب هندســية منــذ 10 ســنوات علــى األقل مــن "الدعــم الحكومي".

ــع      ــة نب ــى منطق ــد إل ــة جن ــة وناقل ــن 15 آلي ــون م ــي مك ــكري ترك ــل عس ــول رت دخ
ــة. ــمال الرق ــض ش ــة تل_أبي ــرب مدين ــة" ق ــر "اليابس ــر معب ــام عب الس

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تصــدر قــرارًا بتغريــم مــن يلقــي القمامــة مــن النوافــذ     
واألبــواب المطلــة علــى الطرقــات بمبلــغ 25 ألــف ليــرة ســورية وســجن لمــدة شــهر.

ــزات عســكرية تتضمــن راجمــات      الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام ترســل تعزي
ــات إلــى محيــط مطــار منــغ العســكري بريــف حلــب الشــمالي. صواريــخ وعشــرات اآللي

القــوات األمريكيــة تجــري تحقيقــًا مــع أحــد جنودهــا بتهمــة ضلوعــه فــي تفجيــر     
عبــوات ناســفة قبــل نحــو شــهرين فــي "حقــل العمــر" النفطــي الــذي يتخــذه 

التحالــف الدولــي قاعــدة لــه بمحافظــة دير_الــزور شــرقي ســوريا.

ــم      ــى باده ــادوا إل ــن ع ــوريين الذي ــن الس ــم الاجئي ــة: معظ ــرة الدنماركي ــرة الهج دائ
ــل النظــام. ــة تعرضــوا النتهــاكات مــن قب خــال الســنوات الخمــس الماضي

وصــول تعزيــزات عســكرية لقــوات النظــام إلــى مدينــة تل_رفعــت بريــف حلــب     
الشــمالي.

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية مــن مطــار الطبقــة إلــى بلــدة "عيــن     
عيســى" بريــف الرقــة الشــمالي.

القــوات الروســية تســتقدم عــددًا مــن ناقــات الجنــد المدرعــة ومنظومــة دفــاع     
ــكة. ــف الحس ــي ري ــر ف ــل تم ــة ت ــى منطق ــير" إل ــراز "بانتس ــن ط ــوي م ج

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى مدينــة "عيــن عيســى"     
شــمال الرقــة وتســتبدل األعــام المرفوعــة علــى مقراتهــا بأعــام قــوات النظــام.

ــا فقــدوا      ــًا ســوريًا فــي تركي ــا: 16 الجئ ــة فــي تركي ــة الصحــة والســامة المهني هيئ
ــدد  ــّكلين الع ــي 2022 مش ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــل من ــوادث العم ــبب ح ــم بس حياته
األكبــر مــن بيــن حــاالت الوفــاة فــي حــوادث العمــل مقارنــة ببقيــة العمــال الاجئيــن 

مــن جنســيات أخــرى فــي تركيــا.
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قــوات ســوريا الديمقراطيــة تنقــل مئــات المعتقليــن فــي ســجونها بمدينــة منبــج     
شــرقي حلــب إلــى محافظتــي الرقــة و الحســكة شــمال شــرقي ســوريا.

محافظــة دمشــق تعلــن إيقــاف تزويــد بعــض وســائط النقــل العامــة بمــادة المــازوت     
فــي يــوم الســبت مــن كل أســبوع نتيجــة النقــص فــي المشــتقات النفطيــة بمناطــق 

ســيطرة النظــام.

شــبكة نــداء الفــرات: قســد تســتبدل أعامهــا على أســطح 16 مقــرًا ونقطة عســكرية     
لهــا بأعــام النظــام وروســيا شــمالي الرقــة والحســكة قــرب خطــوط التمــاس مــع 

فصائــل الجيــش الوطنــي.

النظــام والميليشــيات اإليرانيــة تســتقدم تعزيــزات عســكرية مــن مدينــة      قــوات 
"مســكنة" بريــف حلــب الشــرقي إلــى باديــة الرقــة الجنوبيــة.

عــن      للكشــف  كامــل  مســح  بإجــراء  تطالــب  البريطانيــة  ترســت"  "هالــو  منظمــة 
ــر  ــة مخاط ــل إزال ــن أج ــوريا م ــي س ــمال غرب ــي ش ــر ف ــلحة والذخائ ــتودعات األس مس

المتفجــرة. الذخائــر 

قــوات النظــام تلقــي منشــورات ورقيــة فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي بريف     
حلــب الشــمالي تطالــب فيهــا األهالــي بمســاعدتها فــي ماوصفتــه بـ"حمايــة التــراب 

السوري".

القنــاة 12 اإلســرائيلية: اســتهداف إســرائيل مطــار دمشــق يأتــي فــي إطــار رفــع     
التصعيــد ألن الهجمــات الســابقة لــم تحقــق أهدافهــا.

القنــاة 12 اإلســرائيلية: اســتهداف مطــار دمشــق أوقــف نحــو 70– مــن شــحنات     
اإليرانيــة. األســلحة 

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية ضخمــة إلــى مدينــة منبــج بريــف حلــب     
الشــرقي.

ــده      ــى قواع ــتية إل ــاعدات لوجس ــلحة ومس ــة أس ــتقدم قافل ــي يس ــف الدول التحال
ــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق. العســكرية بري
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حشــود كبيــرة ألهالــي مدينــة حمــص فــي البــاب بريــف حلــب الشــرقي ضــد الشــرطة     
العســكرية  علــى خلفيــة اتهــام شــخص بالتحــرش بطفلة عمرهــا 5 أعــوام. واألهالي 
ــف  ــن توقي ــاء ع ــد ورود أنب ــاب بع ــي الب ــكرية ف ــرطة العس ــر الش ــى مق ــوا إل توجه

المتهــم باالعتــداء علــى الطفلــة.

المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان يعبــر عــن أســفه الشــديد إزاء مقتــل     
11 ســوريا وإصابــة آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي فــي مركبتهــم بمحافظــة درعــا. 
ــي  ــتهتار" ف ــن "االس ــؤولية ع ــد المس ــام األس ــة نظ ــل حكوم ــطي يحّم األورومتوس
تحييــد المناطــق التــي تســيطر عليهــا مــن مخاطــر األلغــام. األورومتوســطي: الحادثــة 
تمّثــل تذكيــرا مأســاويا بالمخاطــر المميتــة التــي تشــّكلها األلغــام األرضية في ســوريا 

خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود برنامــج وطنــي أو دولــي لنــزع األلغــام فــي البــاد.

قــوات النظــام تفــرج عــن المعتقــل خيــر اهلل حمــودة مــن أبنــاء بلــدة حفيــر الفوقــا     
بريــف دمشــق بعــد مضــي ســبعة أشــهر علــى اعتقالــه.

إجــراء عمليــة تبــادل أســرى بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقــوات النظــام عنــد     
معبــر "أبــو الزنديــن" فــي منطقــة البــاب شــرقي حلــب. وعمليــة التبــادل تمــت 
ــر  ــادل خمســة أســرى عنــد معب ــة الجانبيــن التركــي والروســي حيــث جــرى تب بضمان

"أبــو الزنديــن" بإشــراف األمــم المتحــدة والصليــب األحمــر الدولــي.

صفحــة كــوزال المختصــة بالشــأن الســوري: وفــاة الشــاب الســوري "ســلطان عبــد     
الباســط جبنــة" طعنــا بالســكين أمــام محلــه فــي إســطنبول أثنــاء شــجار اندلــع بيــن 

ــراك. ــن مــن األت مجموعتي

وزارة الداخليــة التركيــة تعلــن إلقــاء القبــض علــى عــدد مــن "اإلرهابييــن المســلحين"     
فــي منطقــة عفريــن شــمال حلــب كانــوا يعتزمــون التســلل إلــى جبــال "األمانــوس".

صحيفــة "حرييــت" التركيــة: العمليــة العســكرية التركيــة شــمال وشــرقي ســوريا     
ســتنطلق بعــد عيــد األضحــى المقبــل.
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مركــز ألمــا اإلســرائيلي يتحــدث عــن مغــادرة القــوات الروســية لمطــار كويــرس،     
المطــار. إيرانيــة علــى  وســيطرة مليشــيات 

صحيفــة المــدن عــن مصــدر عســكري مــن فصيــل "مغاويــر الثــورة": األردن طلــب     
مــن واشــنطن تشــكيل مجموعــات مدعومــة مــن قبلهــا بهــدف مواجهــة التمــدد 
ــل  ــدأت بالفع ــنطن ب ــدر: واش ــن المص ــدن ع ــوريا. الم ــع س ــا م ــى حدوده ــي عل اإليران
ــرات األردنيــة التــي تمتلــك مقــرًا فــي قاعــدة التنــف  بعقــد اجتماعــات مــع المخاب

التابعــة للتحالــف الدولــي فــي المنطقــة 55 لمناقشــة المقتــرح.

ــة،      ــات الديني ــاص بالحري ــنوي الخ ــا الس ــي تقريره ــة ف ــة األمريكي ــت وزارة الخارجي قال
إن "األقليــة العلويــة" فــي ســوريا ال تــزال تحتفــظ بمكانــة سياســية مرتفعــة ال 
تتناســب مــع عددهــا، خاصــة المناصــب القياديــة فــي األجهــزة األمنيــة والعســكرية 
واالســتخباراتية، ممــا يحــرم المســلمين غيــر العلوييــن والمســيحيين والــدروز مــن 

ــة. ــب قيادي ــى مناص ــول إل الوص

وأضافــت الخارجيــة األمريكيــة فــي تقريرهــا أن تركيبــة البــاد تظهــر أن غالبيــة     
الســوريين يتبعــون المذهــب الســني، ولكــن النظــام يتهــم الكثيــر منهــم بـ"التطــرف 

والعنــف".

وأشــار التقريــر إلــى أن النظــام يواصــل اســتخدام القانــون رقــم 10، لمكافــأة المواليــن     
ــة  ــى غالبي ــر عل ــوة تؤث ــي خط ــن، ف ــن والنازحي ــودة الاجئي ــام ع ــات أم ــع عقب ووض

الســكان مــن الســنة.

العمــال      حــزب  فــي  القياديــة  علــى  القبــض  يلقــي  التركيــة  اإلســتخبارات  جهــاز 
ســوريا. فــي  أمنيــة  بعمليــة  كشــار"  دلبريــن   " الكردســتاني 
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

االتحــاد األوروبــي يصــدر قــرارًا يقضــي بتمديــد العقوبــات المفروضــة علــى نظــام_
األســد وشــخصيات مرتبطــة بــه لغايــة األول مــن شــهر حزيــران عــام 2023.

ــري  ــد تج ــاس جرينفيل ــدا توم ــدة لين ــم المتح ــدى األم ــدة ل ــات المتح ــفيرة الوالي س
زيــارة إلــى تركيــا لبحــث األوضــاع اإلنســانية وقضيــة المســاعدات اإلنســانية فــي 
ســوريا. وقالــت غرينفيلــد أشــادت بمســاهمات منظمــة "الخــوذ البيضــاء" فــي العمــل 

ــام. ــل النظ ــن قب ــة م ــرب المرتكب ــم الح ــق جرائ ــوريا وتوثي ــاني بس اإلنس

األمــم المتحــدة فــي بيــان: جرينفليــد ســتلتقي بالاجئيــن الســوريين فــي تركيــا 
لاســتماع إلــى تجاربهــم إضافــة لشــركاء المنظمــات غيــر الحكوميــة وممثلــي 

وكاالت األمــم المتحــدة وكبــار المســؤولين األتــراك.

مجلــس التعــاون الخليجــي يحــث اللجنــة الدســتورية الســورية فــي اجتماعاتهــا 
المقبلــة علــى "توافــق ســريع" للتوصــل إلــى اتفــاق سياســي فــي ســوريا. المجلــس 
شــدد فــي بيــان علــى مواقــف مجلــس التعــاون الثابتــة بشــأن األزمــة الســورية 
ــات  ــق تطلع ــيادتها وتحقي ــتقالها وس ــرام اس ــا واحت ــدة أراضيه ــى وح ــاظ عل والحف
الشــعب الســوري. المجلــس أكــد دعمــه لجهــود األمــم المتحــدة للتوصــل إلــى حــل 
سياســي فــي ســوريا وفــق قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 ومبــادئ بيــان جنيــف 1

ــن  ــادة الخليجيي ــه الق ــب لقائ ــول عق ــروف يق ــيرغي الف ــي س ــة الروس ــر الخارجي وزي
إن بــاده لمســت "تفّهمــا" لــدى الــدول الخليجيــة بضــرورة عــودة نظــام األســد إلــى 
جامعــة الــدول العربيــة. وكالــة تــاس الروســية: الفــروف طــرح خــال اجتماعــه مــع وزراء 
خارجيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الســعودية ملــف عــودة النظــام إلــى 

الجامعــة العربيــة
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الناطــق الرســمي لاتحــاد األوروبــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا لويــس 
ــألردن  ــاد ل ــا االتح ــي قدمه ــاعدات الت ــم المس ــي حج ــول إن إجمال ــو يق ــل بوين ميغي
ــام  ــذ ع ــاعدة األردن من ــورو لمس ــارات ي ــو 3.3 ملي ــغ نح ــوريين بل ــن الس ــم الاجئي لدع

.2011

الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن" يفــوض وزيــر الدفــاع "لويــد أوســتن" بالصاحيــات 
واتخــاذ القــرارات بشــأن الترخيــص الــذي أصدرتــه اإلدارة األمريكيــة بشــأن اســتثناء 

مناطــق فــي ســوريا مــن العقوبــات.

المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة "نيــد برايــس": ال ينبغــي أن نســمح للخاف 
العميــق مــع روســيا أو أي دولــة أخــرى بالوقــوف فــي طريــق المســاعدات اإلنســانية 
لشــعب ســوريا. برايــس: المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا ليســت شــيئًا يتــم التعامــل 

معــه كورقــة مســاومة أو اســتخدامه لصالــح أو منفعــة سياســية.
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المركــز اللبنانــي لحقــوق اإلنســان: بلديــة الدكوانــة بمحافظــة جبــل لبنــان تجبــر 

الســوريين التوقيــع علــى تعّهــد بالعــودة إلــى ســوريا بعــد توقيفهــم. المركــز: 

البلديــة أجــرت عمليــات مداهمــة وتوقيــف تعســفي للســوريين وعائاتهــم رغــم أن 

بعضهــم مســجل لــدى المفوضيــة الســامية لاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة ويقيــم 

ــة. ضمــن نطــاق البلدي

لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة تدعــو مجلــس األمــن الدولــي لضمــان وصــول المســاعدات 

اإلنســانية للســوريين أينمــا كانــوا وعلــى أســاس االحتياجــات وحدهــا مــن خــال إعــادة 

ــر للحــدود لمــدة 12 شــهرًا آخــر علــى األقــل. تفويــض القــرار العاب

الســلطات البريطانيــة تختــار 15 الجئــًا ســوريًا ضمــن الدفعــة األولــى مــن طالبــي اللجــوء 

ــوريا  ــة "س ــي. مؤسس ــهر الحال ــن الش ــي 14 م ــدا ف ــى روان ــا إل ــيتم ترحيله ــي س الت

ــن  ــددًا م ــد أن ع ــل وتؤك ــة الترحي ــن عملي ــيتها م ــدي خش ــا تب ــي بريطاني ــة" ف لإلغاث

المنظمــات اإلنســانية والحقوقيــة تحــاول الترافــع لمنــع ترحيــل الاجئيــن. المنظمــة: 

ــد الحكومــة الغربيــة  الاجئــون الســوريون هــم الحلقــة األضعــف وهنــاك رســالة تري

إيصالهــا لهــم وهــي العــودة إلــى ســوريا تحــت مبــرر أنهــا باتــت آمنــة.

منســقو اســتجابة ســوريا: قافلــة مســاعدات إنســانية عبــر خطــوط التمــاس مــع 

ــي  ــة العالم ــج األغذي ــة برنام ــوريا برعاي ــرب س ــمال غ ــق ش ــى مناط ــل إل ــام تدخ النظ

مكونــة مــن 14 شــاحنة.

بالملــف  للتحكــم  الروســي  الجانــب  إرضــاء  إصــرار دولــي علــى  اســتجابة ســوريا: 

ــر الحــدود وهــو  اإلنســاني بحجــة المخــاوف مــن توقــف المســاعدات اإلنســانية عب

مــا يناقــض تصريحــات المندوبــة األمريكيــة فــي مجلــس األمــن الدولــي فــي إحــدى 

ــة. ــط بديل ــود خط ــن وج ــات ع المقاب
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ــن 4  ــر م ــك": أكث ــتيفان دوجاري ــدة "س ــم المتح ــام لألم ــن الع ــم األمي ــدث باس المتح

ماييــن شــخص فــي شــمال غربــي ســوريا يعتمــدون علــى المســاعدات لتلبيــة أشــد 

االحتياجــات األساســية 80% منهــم نســاء وأطفــال وقــال دوجاريــك: إيصــال المســاعدات 

ــات  ــل عملي ــل مح ــن أن يح ــن ال يمك ــم لك ــاس مه ــوط التم ــر خط ــة عب ــى المنطق إل

األمــم المتحــدة الكبيــرة عبــر الحــدود والتــي تنقــل المســاعدات الضروريــة إلــى 2.4 

مليــون ســوري شــهريًا.

مفوضيــة االتحــاد األوروبــي تعلــن تقديــم 50 مليــون يــورو لبرنامــج المســاعدات 

النقديــة المخصصــة لدعــم الاجئيــن الســوريين فــي تركيــا. المفوضيــة: المســاعدات 

والدعــم  القانونيــة  الصحــة واالستشــارات  الاجئيــن فــي قطــاع  ســتعالج قضايــا 

النفســي واالجتماعــي.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

رأت وكالــة "األناضــول" التركيــة فــي تقريــر تحليلــي، أن االنســحاب الروســي مــن 

ســورية يأتــي علــى خلفيــة اســتراتيجية جديــدة تعتمدهــا موســكو بســبب الحــرب 

فــي أوكرانيــا، وأن الواليــات المتحــدة وإســرائيل تريــدان اســتغال التطــورات المحتملة 

فــي ســوريا للحــد مــن تمــدد النفــوذ اإليرانــي.

وأشــار التقريــر إلــى أن هــذه التحــركات االســتراتيجية تضــع نظــام األســد فــي موقــف 

صعــب، مــن شــأنه نقــل حــرب القــوى والنفــوذ الدائــرة فــي ســوريا إلــى مراحــل 

ــأن إســرائيل أيضــا قــد أصبحــت جــزءا مــن األزمــة فــي  ــدة، حيــث يمكــن القــول ب جدي

ســوريا.

وأكــدت الوكالــة فــي تقريرهــا أن تحــركات الوحــدات العســكرية الروســية فــي 

المنطقــة، أدت إلــى تســريع واشــنطن جهودهــا لتنشــيط "قســد" فــي الميــدان، 

بهــدف تقليــل مخاطــر انتشــار إيــران وقــوى المعارضــة الســورية إلــى الحــد األدنــى.

ــرأس النظــام الســوري  ــة اإلطاحــة ب ــوز– عــن إمكاني كمــا تحدثــت صحيفــة –عــرب ني

ــال  ــك خ ــاء ذل ــورية. ج ــاحة الس ــى الس ــة، عل ــاع الراهن ــل األوض ــي ظ ــد، ف ــار األس بش

مقــال نشــرته الصحيفــة، مــن إعــداد الكاتبــة د. دانيــا الخطيــب– اإلطاحــة بــرأس 

النظــام بشــار األســد، حيــث قالــت الخطيــب فــي مقالهــا: إن الســاحة الســورية، تشــهد 

فرصــة ذهبيــة لإلطاحــة باألســد، وعلــى تركيــا بالدرجــة األولــى اســتغالها لصالحهــا. 

وأضافــت الكاتبــة أن الخافــات الحاليــة بيــن موســكو وأنقــرة، مــن الممكــن أن تــرُس 

علــى تفاهمــات معينــة، وتســتغا ذلــك لصالحهمــا فــي ســوريا. وأشــارت الخطيــب 

إلــى أن تركيــا تلعــب دورًا رئيســيًا فــي الملــف الســوري، وبالمقابــل تســعى كًا مــن 

ــا  ــكان تركي ــة أن بإم ــت الكاتب ــيا إلرضائها.وأوضح ــة وروس ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
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اســتغال حاجــة واشــنطن وموســكو إليهــا، وذلــك بهــدف تحقيــق مصالحهــا، وإنهــاء 

الحــرب الدائــرة فــي ســوريا. وتابعــت: بإمــكان أنقــرة أن تطلــب مــن موســكو، اإلطاحــة 

ببشــار األســد، واســتبداله بمجلــس عســكري تمثلــه فصائــل المعارضــة الســورية. 

ويقــوم المجلــس بعــد ذلــك، بعمليــة انتقــال سياســي، وفقــًا للقــرار األممــي 2254. 

وبإمكانــه أن يضمــن مصالــح روســيا، أو يكــون لألخيــرة مقعــدًا فيــه. وختمــت الخطيــب 

ــيا،  ــح روس ــات لمصال ــدم ضمان ــعه أن يق ــكري، بوس ــس العس ــى أن المجل ــيرة إل مش

إضافــة إلــى ضمانــات للمصالــح التركيــة أيضــًا.

رأت صحيفــة اإلكســبرس الفرنســية فــي مقالــة منشــورة علــى صفحاتهــا فــي 

عــدد يــوم األمــس، أن إدارة بايــدن ربمــا ســتغض الطــرف عــن عمليــة الجيــش التركــي 

المرتقبــة فــي الشــمال الســوري. وتطرقــت الصحيفــة اليمينيــة إلــى مــا بــات شــائعا 

ــادا فــي حلــف شــمال  ــن واشــنطن األقــوى تســليحا وعت ــة مقايضــة بي عــن احتمالي

األطلســي ،وبيــن أنقــرة األكثــر ازدحامــا فــي العنصــر البشــري لــدى الناتــو، حــول 

ــن  ــة ع ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــة عي ــل تغطي ــويد مقاب ــدا والس ــة فنلن عضوي

ــة. ــكرية التركي ــة العس العملي

وأشــارت الصحيفــة الفرنســية إلــى –تكتيــك– الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 

اآلنــي فــي إراحــة موســكو، مــن خــال موقفــه المتصلــب تجــاه انضمــام الدولتيــن 

االســكندنافيتين إلــى التحالــف األطلســي،غير أن سياســة الرئيــس التركــي هــذه فــي 

إســعاد روســيا، معرضــة وبشــكل كبيــر لإلنقــاب نحــو الغــرب وتحديــدا نحــو واشــنطن، 

لتبلــور صفقــة الشــمال الســوري مقابــل دخول هلســنكي واســتكهولوم إلــى الناتو.

صحيفــة  Kommersant السياســية الروســية التــي تــدور فــي فلــك إعــام الكرمليــن 

ــذي نشــرته فــي 30  ــص ال ــت فــي الن ــد(، قال ــر بعي ــت مســتقلة فــي وقــت غي )كان

الشــهر المنصــرم أن المحادثــة الهاتفيــة بيــن إردوغــان وبوتيــن فــي اليــوم عينــه 
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تركــزت حــول أوكرانيــا. لكــن الكرمليــن، وفــي إشــارة ســريعة، ذكــر أنهــا تناولت مســائل 

ــأن  ــن ب ــر بوتي ــان ذّك ــى أن إردوغ ــار إل ــد أش ــي فق ــب الترك ــا الجان ــًا. أم ــة أيض إقليمي

الفصائــل الكرديــة المســلحة تواصــل هجماتهــا علــى تركيــا والمدنييــن فــي ســوريا. 

كمــا أبلــغ بوتيــن عــدم وجــود منطقــة آمنــة مــن اإلرهابييــن فــي ســوريا بعمــق 30 

كلــم عــن الحــدود التركيــة. 

ــدة فــي  ــة الجدي ــوان "العملي صحيفــة NG نشــرت فــي 25 الشــهر الماضــي نصــًا بعن

ســوريا ســتجعل تركيــا تصطــدم بالواليــات المتحــدة"، وأرفقتــه بآخــر ثانــوي  "أنقــرة 

تنجــز اإلســتعداد لتوجيــه ضربــة للقــوات الكرديــة". تشــير الصحيفــة إلــى أن الواليــات 

ــة ، وتنقــل عــن الناطــق  ــاء عــن اإلســتعداد للعملي ــة" األنب ــت "بعدائي المتحــدة  قابل

بإســم الخارجيــة األميركيــة قلقــه العميــق بشــأن إحتمــال تنشــيط العمليــات الحربيــة 

فــي شــمال ســوريا، وكذلــك إدانتــه ألي تصعيــد ودعمــه لوقــف النــار الســائد حاليــًا. 

تنقــل الصحيفــة عــن خبيــر روســي قولــه بــأن المنطقــة اآلمنــة يجــب أن تمتــد، 

ــا، علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة، يضــاف إليهــا الجيبــان الكرديــان  بــرأي تركي

ــة  ــة المؤقت ــليمهما للحكوم ــا وتس ــا إحتالهم ــع تركي ــذان تزم ــع، الل ــل رف ــج وت منب

 M4 للجيــش الوطنــي الســوري. ويشــير الخبيــر إلــى أن منبــج يقســمها األوتوســتراد

إلــى شــطرين، كانــت العمليــات التركيــة الســابقة تتوقــف عنــده، ويعتقــد بوجــود 

ــار األوتوســتراد خطــًا أحمــر.  ــى إعتب ــا عل ــن روســيا وتركي "تفاهــم نظــري" بي

وبشــأن إمكانيــة تنفيــذ العمليــة التركيــة، يــرى الخبيــر بأنهــا ال تــزال موضــع تســاؤل إذا 

أخذنــا باإلعتبــار تواجــد العســكريين األميركييــن فــي المنطقــة المفترضــة للعمليــة. 

فــإذا كانــت الواليــات المتحــدة عازمــة علــى عرقلــة العمليــة التركيــة، فقــد يــؤدي 

ذلــك إلــى "القطيعــة النهائيــة" بيــن تركيــا والواليــات المتحــدة. 
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صحيفــة اإلزفســتيا ا، وفــي نــص نشــرته فــي 26 المنصــرم، نقلــت عــن النائــب األول  

ــه، علــى  ــه بأن ــة فــي مجلــس الدومــا )البرلمــان( قول ــة العاقــات الدولي لرئيــس لجن

الرغــم مــن أن تركيــا تخــرق  إتفــاق العــام 2019 مــع روســيا، إال أن مجلــس الدومــا يــرى 

أن مــن الممكــن معالجــة المســألة بالحــوار.

ــأن  ــه ب ــة األلمانيــة قول تنقــل الصحيفــة عــن بروفســور تركــي فــي الجامعــة التركي

الهــدف الرئيســي للعمليــة التركيــة هــو إقامــة منطقــة آمنــة لاجئيــن فــي شــمال 

ســوريا، والذيــن أصبحــت قضيتهــم مهمة فــي تركيا علــى خلفية اإلنتخابات الرئاســية 

العــام 2023. يقــول البروفســور بــأن اإلتفاقيــة مــع روســيا والواليــات المتحــدة آن 

األوان لتعديلهــا ألن "الوضــع يتغيــر علــى األرض". ويــرى أن الظــروف مناســبة لتركيــا 

للقيــام بعمليتهــا، وذلــك ألن األمــر يتعلــق بصــوت تركيــا بشــأن مــا إن كانــت فنلنــدا 

والســويد ســتنضمان إلــى الناتــو. 

بوليتولــوغ تركــي قــال للصحيفــة أيضــًا بــأن العمليــات التركيــة الثــاث الســابقة جــرت 

ــى اآلن تعتبرهــا  ــا حت ــزال تركي ــي ال ت ــات المتحــدة الت أيضــًا مــن دون موافقــة الوالي

الممــول الرئيســي للفصائــل الكرديــة. 

ــي  ــد اإلعام ــباب التصعي ــن أس ــت" ع ــت ن ــة لـ"أورين ــورّية معارض ــادر س ــفت مص كش

والسياســي األخيــر مــن قبــل األردن تجــاه طهــران وحليفهــا نظــام أســد، مؤكــدة 

أن التهديــدات األمنيــة التــي يقــف وراءهــا النظــام اإليرانــي انطاقــًا مــن ســوريا 

ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــي ف ــل األردن ــا العاه ــي بحثه ــات الت ــى رأس الملف ــت عل كان

ــار/ ــن الحســين زار واشــنطن فــي الثالــث عشــر مــن أي مؤخــرًا. وكان الملــك عبــد اهلل ب

مايــو الجــاري، والتقــى بالرئيــس األمريكــي جــو بايــدن "حيــث بحــث الزعيمــان ملفــات 

االهتمــام المشــترك والعاقــات بيــن الدولتيــن وتطــورات األوضــاع فــي المنطقــة 

والعالــم" حســب التصريحــات الرســمية.
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سادسا: رؤية تحليلية

قــرار تركــي يصطــدم بموقــف أمريكــي صــارم، فتركيــا كانــت واضحــة لجهــة نيتهــا 

ويمكــن القــول لجهــة قرارهــا الجــاد بشــن عمليــة عســكرية جديــدة في ســورية، وقد 

حاولــت تركيــا االســتثمار فــي ورقــة انضمــام كا مــن الســويد وفنلنــدا لضمــان وجــود 

ــة  ــية األمريكي ــن السياس ــر، ولك ــض نظ ــي غ ــة فيكف ــة أمريكي ــن موافق ــم يمك أن ل

ــم  ــاض حج ــا أن انخف ــا كم ــع بعضه ــات م ــط الملف ــا لرب ــدم قبوله ــة ع ــة لجه واضح

الضغــط الروســي فــي أوكرانيــا قــد خفــف مــن الضغــط الــذي كانــت تعيشــه أمريــكا 

لضمــان حشــدها الــدول الغربيــة لمواجهــة الغــزو الروســي، وعليــه فيبــدو أن صانــع 

ــد  ــكرية يري ــوة عس ــه أي خط ــر تواج ــات أكب ــام تحدي ــات أم ــوم ب ــي الي ــرار الترك الق

اإلقــدام عليهــا، ليبقــى الســؤال هــل ســيتجاوز صانــع القــرار التركــي كل التحذيــرات 

األمريكيــة؟ ويمضــي قدمــا فيمــا أعلــن عنــه، ولكــن يبــدو أن هــذا األمــر مشــكوكا 

فيــه، ولكــن هــل ســتقبل تركيــا أن تخــرج مــن الرهــان خاليــة الوفــاض؟ أيضــا هــذا األمــر 

يبــدو بأنــه غيــر مناســب فــي لحظــة سياســية غيــر مواتيــة في ظــل األزمــة االقتصادية 

الحاليــة، والضغــط مــن قبــل المعارضــة فــي ملــف الاجئيــن، وهــو مــا قــد يدفــع صانع 

القــرار التركــي للبحــث عــن مكاســب بــأي طريقــة ممكنــة؟ 
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة ُتعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاث السياس واألبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  إلســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســورية  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات واألبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن االســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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