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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

أردوغــان: ســنبدأ باتخــاذ خطــوات تتعلــق بالجــزء المتبقــي مــن األعمــال التــي بدأناهــا 
ــا الجنوبيــة مــع  ــرًا علــى طــول حدودن إلنشــاء مناطــق آمنــة فــي عمــق 30 كيلومت

ســوريا.

الخارجيــة األمريكيــة: قلقــون مــن تصاعــد التوتــر والعمليــات العســكرية فــي شــمال 
ســوريا.

رئيــس وزراء اليونــان: تجاهلنــا أعمــال روســيا فــي ســوريا وضمهــا شــبه جزيــرة القــرم 
واآلن أدركنــا أننــا كنــا مخطئيــن فــي ذلــك.

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: ســاعدنا نحــو 500 ألــف ســوري علــى العــودة 
ــون  ــع لملي ــًا تتس ــئ مدن ــة سننش ــات الدولي ــاعدة المؤسس ــم واآلن بمس ــى بلده إل

نســمة فــي 13 منطقــة حددناهــا.

العاهــل األردنــي الملــك عبــد اهلل الثانــي يصــرح فــي مقابلــة مــع معهــد هوفــر 
بــأن هنــاك تصعيــد محتمــل علــى حــدود بــاده مــع ســوريا. وقــال العاهــل األردنــي: 
الوجــود الروســي جنــوب ســوري كان مصــدرًا للتهدئــة والفــراغ الــذي ســيتركه هنــاك 

ــران ووكائهــا. ســتملؤه إي

ــي  ــتمرون ف ــرائيليون مس ــروس واإلس ــكريون ال ــي: العس ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي نائ
ــوريا. ــأن س ــم بش اتصاالته
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نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي: روســيا ســتطلب مــن تركيــا فتــح المجــال الجــوي 
إلــى ســوريا. المتجهــة  الروســية  للطائــرات 

ــاء عــن اســتهداف منظومــات إس 300 الروســية  ــة الروســي: األنب ــر الخارجي ــب وزي نائ
ــر صحيحــة. ــرات إســرائيلية بســوريا غي لطائ

ــئ  ــف الج ــاد 502 أل ــذا ع ــا ه ــى يومن ــو": إل ــليمان صويل ــي "س ــة الترك ــر الداخلي وزي
ــي. ــكل طوع ــم بش ــى وطنه ــوري إل س

ــام  ــع نظ ــع م ــة التطبي ــد أن عملي ــوش يؤك ــان كورتولم ــي نعم ــس الترك ــب الرئي نائ
ــاء  ــة.  وقــال كورتولمــوش: يجــب أن تكــون هنــاك عمليــة بن األســد أمــر صعــب للغاي

ــروري. ــر ض ــة أم ــوريا الديمقراطي ــاء س ــي وإن بن ديمقراط

مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي لملــف ســوريا "إيثــان غولدريتــش": واشــنطن ال 
تدعــم التطبيــع وال محــاوالت إضفــاء الشــرعية علــى نظــام يواصــل تعريــض الشــعب 
الســوري لفظائــع مروعــة ويحــرم الكثيريــن مــن الوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية.

 غولدريتــش: مــا يــزال النظــام مســؤواًل وخاضعــًا للمســاءلة حــول مــوت ومعانــاة عــدد 
ال يحصــى مــن الســوريين وتشــريد أكثــر مــن نصــف ســكان البــاد واالحتجــاز التعســفي 

واالختفــاء القســري لــآالف.
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ــازل عنهــا ونحــن ال ندعــم  ــات عــن نظــام األســد أو تتن ــن نرفــع العقوب غولدريتــش: ل

إعــادة إعمــار ســوريا إلــى حيــن التوصــل إلــى تقــدم ال رجعــة فيــه نحــو حــل سياســي.

وزير الخارجية اإليراني: يجب التركيز على الحوار والحل السياسي في سوريا.

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو: ســنضطر إلــى إجــراء عمليــة عســكرية 

فــي ســوريا إذا زاد الخطــر تجــاه تركيــا فــي المناطــق الحدوديــة، جاويــش أوغلــو: 

ــات  ــع الســام" ومناطــق عملي ــة "نب ــزداد فــي منطقــة عملي ــدأ ي ــا ب ــد لتركي التهدي

أخــرى فــي ســوريا.

مجلــس األمــن القومــي التركــي: العمليــات العســكرية الجاريــة وتلــك التــي ســُتنفذ 

علــى حدودنــا الجنوبيــة ضــرورة ألمننــا القومــي وال تســتهدف دول الجــوار .

ــاده ســتبقى فــي  ــة الروســية "ســيرغي الفــروف" يؤكــد أن قــوات ب ــر الخارجي وزي

ســوريا ألنهــا "موجــودة بطلــب مــن رئيــس النظــام بشــار األســد.

ــرغ": واشــنطن  ــل وربي ــة "صاموي ــة األمريكي المتحــدث اإلقليمــي باســم وزارة الخارجي

لــم تتجــاوب مــع المطالــب التركيــة بإنشــاء منطقــة آمنــة فــي شــمال ســوريا مقابــل 

الموافقــة علــى انضمــام الســويد و فنلنــدا إلــى حلــف الناتــو. وقــال وربيــرغ: هــذا 

األمــر غيــر وارد فــي الرؤيــة األمريكيــة ألن واشــنطن تنظــر إلــى الملفــات بشــكل 

منفصــل.

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: تركيــا تعتــزم اســتكمال الحــزام األمنــي الــذي 

تعمــل علــى إقامتــه علــى طــول حدودهــا مــع ســوريا فــي أســرع وقــت ممكــن.

أردوغــان يؤكــد لبوتيــن خــال اتصــال هاتفــي أنــه لــم يتســن إنشــاء منطقــة مطهــرة 

مــن اإلرهــاب بعمــق 30 كــم علــى الحــدود الســورية وأن جعــل هــذه المنطقــة آمنــة 

بــات "ضــرورة ملحــة".
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وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أكار يؤكــد اســتعداد جيــش بــاده تنفيــذ عمليــة 

عســكرية جديــدة ضــد قســد فــي شــمال ســوريا. وقــال أكار: قرار شــن العمليــة يتوقف 

علــى عــدة عوامــل منهــا المرحلــة التحضيريــة للعمليــة والجغرافيــا واألحــوال الجويــة 

وبالطبــع القــرار النهائــي لــإرادة السياســية.

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو: واجبنــا إزالــة "التهديــدات اإلرهابيــة" 

أينمــا وجــدت فــي الداخــل والخــارج وفــي ســوريا أيضــا.
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا بتجديــد تســمية 6 أعضــاء وتســمية 4 

أعضــاء جــدد فــي "المحكمــة الدســتورية العليــا" برئاســة محمــد جهــاد اللحــام.

األميــن العــام لائتــاف الوطنــي الســوري هيثــم رحمــة يطالــب المجتمــع الدولــي 

بإيقــاف الدعــم فــورًا عــن قســد ومحاســبة جميــع المســؤولين فيهــا عــن االنتهــاكات 

ــال  ــي االعتق ــد ف ــام األس ــج نظ ــى نه ــتمرة عل ــد مس ــة: قس ــال رحم ــتمرة. وق المس

ــرات  ــق العش ــدة بح ــاالت جدي ــة اعتق ــا بحمل ــد قيامه ــك بع ــب وذل ــع والتعذي والقم

ــة  ــار رحم ــاري. و أش ــد اإلجب ــوقهم للتجني ــب لس ــف حل ــج بري ــة منب ــباب مدين ــن ش م

لاســتهداف المســتمر لقســد للمناطق المدنية اآلمنة في شــمالي ســوريا باإلضافة 

إلرســالها المتكــرر للســيارات والدراجــات المفخخــة باتجــاه المناطــق الســكنية.

ــاء  ــال إلنه ــي وفّع ــدور حقيق ــة ب ــدول العربي ــب ال ــوري يطال ــي الس ــاف الوطن االئت

ــوريين ــح الس ــوري لصال ــف الس ــم المل ــوري وحس ــعب الس ــاة الش مأس

ــود  ــتمرار وج ــق باس ــن أن يتحق ــة ال يمك ــوريا والمنطق ــتقرار س ــن واس ــاف: أم  االئت

النظــام وحلفائــه فــي الحكــم وانتشــار الميليشــيات اإليرانيــة يعنــي اقتــراب الخطــر 

ــة. ــن كل دول المنطق ــعي م ــي التوس اإليران

 االئتــاف الســوري: النظــام لــم يقــدم لســوريا غيــر القتــل والتدميــر والتهجيــر وجلــب 

الميليشــيات واالحتــال باإلضافــة إلــى تصديــر األزمــات والمخــدرات واإلرهــاب إلــى دول 

المنطقة.
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ــن  ــس األم ــدة ومجل ــم المتح ــى األم ــراض إل ــالة اعت ــه رس ــام توج ــة النظ وزارة خارجي

الدولــي بخصــوص التصريحــات التركيــة األخيــرة حــول إنشــاء منطقــة آمنــة بعمــق 30 

كيلــو متــرًا شــمال وشــرقي ســوريا.

الهيئــة السياســية لائتــاف الوطنــي الســوري تمنــح الثقــة باإلجمــاع للدكتــور بــدر 

جامــوس كمرشــح االئتــاف لرئاســة هيئــة التفــاوض فــي المرحلــة القادمــة.
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ثالثا: التطورات الميدانية

أوال: على الصعيد األمني:

مناطق النظام:
إذاعــة شــام إف إم المواليــة: أنبــاء أوليــة عــن مقتــل شــخصين وإصابــة اثنيــن آخريــن     

جــراء انفجــار عبوتيــن ناســفتين إحداهمــا كانــت ملصوقة بســيارة في البلــدة والثانية 
انفجــرت بالقــرب مــن مــكان انفجــار العبــوة األولــى.

مقتــل 3 أشــخاص بينهــم ســيدة علــى جســدها آثــار تعذيــب بثــاث جرائــم قتــل     
متفرقــة فــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة خــال أربــع وعشــرين ســاعة.

ــراء      ــام ج ــوات النظ ــة لق ــث" الرديف ــب البع ــيا "كتائ ــر ميليش ــن عناص ــن م ــل اثني مقت
اســتهدافهما بعبــوة ناســفة فــي بلــدة الديرخبيــة بريــف دمشــق الغربــي.

وفــاة ثاثــة أشــخاص وإصابــة 14 آخريــن بينهــم حالــة حرجــة إثــر انقــاب حافلــة للركاب     
علــى طريــق طرطــوس نهــر الخوابي.

ــرة      ــا خطي ــة إحداه ــروح متفاوت ــن بج ــة مدنيي ــة ثاث ــانا: إصاب ــام س ــاء النظ ــة أنب وكال
ــرقي. ــمالي الش ــاة الش ــف حم ــك بري ــدة سكس ــي بل ــي ف ــم أرض ــار لغ ــراء انفج ج

مقتــل المدعــو "أحمــد قســطام المســالمة" أحــد عناصــر فــرع األمــن العســكري     
وجــرح آخــر نتيجــة اســتهداف ســيارة كانــت تقلهــم بعبــوة ناســفة فــي مدينــة درعــا.

ــام      ــع لنظ ــكري التاب ــن العس ــرع األم ــر ف ــد عناص ــي" أح ــى الزعب ــازن موس ــة "م إصاب
األســد بجــروح خطيــرة نتيجــة اســتهدافه بعبــوة ناســفة فــي حــي "الســل" بمدينــة 

درعــا.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "صيــدا" بريــف درعــا     
الشرقي.

ــال عائلــي      ــاري خــال اقتت ــر إصابتــه بطلــق ن ــد الراضــي" إث مقتــل الطفــل "هيثــم رائ
اســتخدمت فيــه األســلحة الرشاشــة وقذائــف "آر بــي جــي" فــي بلــدة نصيب شــرقي 

درعــا.
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ــن      ــة آخري ــة مــازم مــن قــوات النظــام وإصاب ــط برتب ــل ضاب تجمــع أحــرار حــوران: مقت
إثــر انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية علــى طريــق الشــيخ ســعد - نــوى غربــي 

درعــا.

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات تنظيــم الدولــة     
فــي منطقــة "البيــارات الغربيــة" شــرقي حمــص.

مقتــل "فــؤاد العبــود" أميــن فرقــة حــزب البعــث فــي بلــدة النعيمــة شــرقي درعــا و     
"عــوض العبــود" مختــار البلــدة برصــاص مجهوليــن.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي أثنــاء تمشــيط     
باديــة معــدان فــي ريــف الرقــة الشــرقي.

اســتهداف دوريــة مشــتركة      إثــر  النظــام  قتلــى وجرحــى فــي صفــوف قــوات 
درعــا. النعيمــة شــرقي  بلــدة  الخفيفــة فــي  باألســلحة 

ــل      ــار مباشــر مــن قب ــاط" جــراء اســتهدافه بإطــاق ن ــل الشــاب "أحمــد خضــر الخي مقت
ــدة تــل شــهاب غربــي درعــا. ــاء خروجــه مــن صــاة الجمعــة فــي بل ــن أثن مجهولي
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ــزات عســكرية ضخمــة مــن جبهــات      الفرقــة 25 التابعــة لقــوات النظــام تدفــع بتعزي
إدلــب إلــى باديــة آثريــا بريــف حمــاة الشــرقي لبــدء حملــة تمشــيط ضــد تنظيــم الدولــة.

مقتــل امــرأة وإصابــة 6 أشــخاص جــراء خــاف تطــور إلطــاق نــار بين مجموعة أشــخاص     
مــن أبنــاء بلــدة "ملح" بريف الســويداء الشــرقي.

وفــاة طفلــة وإصابــة 4 أشــخاص جــراء انــدالع حريــق فــي منطقــة "الحميديــة" وســط     
ــق. العاصمة دمش

غــارات جويــة إســرائيلية تســتهدف نقــاط تابعــة للميليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط     
مطــار دمشــق الدولــي.

مقتــل شــاب علــى يــد عناصــر قــوات النظــام بالقــرب مــن مبنــى المجمــع الحكومــي     
فــي مدينــة درعــا.

نجــاة "عمــاد أبــو زريــق" متزعــم إحــدى مجموعــات فــرع األمــن العســكري مــن     
محاولــة اغتيــال بعبــوة ناســفة تحــت ســيارته فــي مدينــة درعــا.

ــي      ــة ف ــم الدول ــوم لتنظي ــن بهج ــة آخري ــام وإصاب ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت
ــة. ــي الرق ــوب غرب ــة جن ــدة الرصاف ــة لبل ــوم" التابع ــر رح ــة "بي منطق

ــم      ــا تنظي ــد خاي ــيط ض ــة تمش ــدأ حمل ــا تب ــة له ــيات الرديف ــام والميليش ــوات النظ ق
الدولــة انطاقــًا مــن باديــة "دبســي عفنــان" بريــف الطبقــة الغربــي وصــواًل لحقــل 

ــف الرقــة. ــان" النفطــي بري "صفي

مقتــل المدنــي "أحمــد محمــد الزعبــي" برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المســيفرة     
"شــرقي درعــا.

ــع      ــدة مواق ــى ع ــة عل ــارات مكثف ــن غ ــام يش ــوات النظ ــع لق ــي التاب ــران الحرب الطي
لتنظيــم الدولــة فــي باديتــي تدمــر والســخنة شــرقي محافظــة حمــص.

شــبكة شــام إف إم المواليــة: مقتــل طفــل وســيدة متأثريــن بجراحهمــا جــراء انفجــار     
لغــم فــي بلــدة الــزارة جنوبــي حمــاة فيمــا جــرح 3 آخــرون.

تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل الشــاب "طاهــر الســامات" جــراء اســتهدافه بإطــاق نــار     
مباشــر مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة الحــراك شــرقي درعــا.
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وفــاة رضيــع وإصابــة آخــر جــراء انــدالع حريــق بمشــفى "المهاينــي" فــي العاصمــة     
دمشــق.

إصابــة 3 أطفــال بجــروح جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي مدينــة     
"إنخــل" شــمالي درعــا.

ــة      ــم الدول ــن بهجــوم لتنظي ــة آخري ــة وإصاب ــن مــن الميليشــيات اإليراني ــل عنصري مقت
ــض النفطــي شــرقي الرقــة. ــة عســكرية قــرب حقــل وادي أبي ــى دوري عل

ــدة      ــن فــي بل ــر اســتهدافه برصــاص مجهولي ــود" إث ــن العب ــل الشــاب "عمــار أمي مقت
ــف درعــا الشــرقي. "النعيمــة" بري

مقتــل 16 عنصــرًا مــن قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لــه باشــتباكات مــع     
تنظيــم الدولــة أثنــاء تمشــيط باديتــي "تدمــر والرصافــة" شــرقي محافظــة حمــص.

مقتــل مدنييــن اثنيــن برصــاص مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي "العاليــة     
- نمــر" بريــف درعــا الشــمالي.

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار لغــم أرضــي قــرب حقــل "دبيســان" النفطــي     
جنــوب غربــي الرقــة.

وفــاة رجــل فــي مدينــة "جرمانــا" بريــف دمشــق جــراء ســقوطه مــن الطابــق الخامــس     
فــي إحــدى المبانــي الســكنية.

إصابــة عنصريــن مــن قــوات اللــواء الثامــن المدعوم روســيًا بجروح نتيجة اســتهدافهما     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "الكحيل" شــرقي درعا.

إخمــاد حريــق نشــب فــي مشــفى األطفــال فــي العاصمــة دمشــق وتســبب بإصابــة     
شــخصين ويعــد الحريــق هــو الثانــي فــي مشــافي دمشــق خــال أيــام.

ــة      ــة بادي ــم الدول ــى مواقــع تنظي ــة عل ــي الروســي يشــن غــارات جوي ــران الحرب الطي
ــي الرقــة. ــوب غرب الرصافــة جن

مقتــل عنصــر مــن الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام برصــاص مجهوليــن فــي     
بلــدة "خــراب الشــحم" غربــي درعــا.

مقتــل المدعــو "مأمــون أبــو جيــش" أحــد المتهميــن بالعمــل بتجــارة المخــدرات     
برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة "داعــل" بريــف درعــا الشــمالي.
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ــدة      ــى بل ــاء توجههــم إل ــة الرقــة أثن قــوات النظــام تعتقــل عــددًا مــن طــاب مدين
"الســبخة" إلجــراء امتحــان الثانويــة العامــة وتســوقهم إلــى الخدمــة العســكرية 

اإللزاميــة.

مقتل مدنيين اثنين برصاص مجهولين في بلدة "السهوة" شرقي درعا.    

قتلــى وجرحــى وعمليــات خطــف متبادلــة جــراء اشــتباكات بيــن األهالــي وميليشــيات     
محليــة مدعومــة مــن مخابــرات النظــام فــي حــي المقــوس شــرق مدينــة الســويد.

مقتــل الشــاب "ميــزر العماريــن" مدنــي لــم يســبق لــه اإلنضمــام ألي جهــة عســكرية     
نتيجــة اســتهدافه برصــاص مجهوليــن فــي فــي مدينــة "نــوى" غربــي درعــا.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام جــراء انفجــار لغــم أرضــي أثنــاء تمشــيطها باديــة     
معــدان شــرق الرقــة.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن جــراء هجــوم مســلح فــي منطقــة     
بيــر رحــوم التابعــة لبلــدة الرصافــة جنــوب غربــي الرقــة.

قتلــى وجرحــى جــراء هجــوم مســلح أســتهدف حاجــزًا لقــوات النظــام بالقــرب مــن     
مفــرق المدينــة الصناعيــة فــي مدينــة معــدان جنــوب شــرق مدينــة الرقــة.
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مناطق قسد:
ــة قــرب      ــى األراضــي التركي ــور إل ــاء محاولتهــم العب قســد تعتقــل خمســة شــبان أثن

ــدة الدرباســية شــمالي الحســكة. بل

هــروب 4 عناصــر لتنظيــم الدولــة مــن داخــل الســجن المركــزي فــي مدينــة الشــدادي     
بريــف الحســكة وســط اســتنفار كبيــر لقســد وتحليــق للطيــران فــي ســماء المدينــة.

قتلــى وجرحــى فــي صفــوف قســد جــراء اســتهداف حافلــة مبيــت بصــاروخ موجــه     
مــن قبــل "هيئــة ثائــرون للتحريــر" بريــف رأس العيــن شــمالي الحســكة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 9 شــبان عنــد دوار الســفينة بمدينــة منبــج     
اإلجبــاري. للتجنيــد  وتقتادهــم 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل شــابين مــن حــي رميلــة فــي مدينة الرقــة بتهمة     
التعامــل مــع الجيــش الوطني الســوري.

مقتــل عنصــر مــن قســد بهجــوم لمجهوليــن علــى حاجــز عســكري فــي قريــة     
الحســكة. اليعربيــة شــمال شــرقي  بريــف  "العلكانــة" 

الشــرطة العســكرية التابعــة لقســد تعتقــل عــددًا من الشــّبان على الحواجز المنتشــرة     
على طريق الحســكة - القامشــلي وتســوقهم للتجنيــد اإلجباري.

ــن      ــن "لوري ــف الطفلتي ــي تختط ــاد الديمقراط ــزب االتح ــة لح ــة التابع ــبيبة الثوري الش
خالــد حســين" و "ســيلفا حميــد جعفــر" فــي القامشــلي وحــي الشــيخ مقصــود 

بمدينــة حلــب وتســوقهما إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي قريــة     
"الطويلــة" غربــي بلــدة تــل تمــر بريــف الحســكة.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     
قريــة "المحســنلي" قــرب مدينــة منبــج شــرقي حلب.

ــران التركــي المســّير يســتهدف بغــارة جويــة موقعــًا لقســد فــي مدينــة "تــل      الطي
رفعــت" شــمال حلــب.

مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصابــة آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت ســيارة     
عســكرية علــى أطــراف مدينــة الرقــة.
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الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     

بلدتــي "تــل تمــر وأبو راســين" شــمال الحســكة.

ــْي أم      ــة فــي منطقت ــش التركــي يقصــف مواقــع لقــوات ســوريا الديمقراطي الجي

حــوش وتــل قــراح بريــف حلــب الشــمالي.

وزارة الدفــاع التركيــة تعلــن تحييــد 15 عنصــرًا مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي     

منطقتــْي نبــع الســام وغصــن الزيتــون شــمال ســوريا.

انفجــار ســيارة )فــان( أمــام مقــر القيــادة العامــة لقــوى األمــن الداخلــي "األســايش"     

التابعــة لقســد فــي مدينــة الحســكة مــا تســبب بانــدالع حريــق بصهريــج لنقــل 

المحروقــات كان بالقــرب مــن مــكان االنفجــار.

وفــاة الشــاب "عــزوز الصبحــة" متأثــرًا بحــروق أصيــب بهــا بعــد إقدامــه علــى االنتحــار     

حرقــًا ليلــة عيــد الفطــر الســعيد فــي حــي النشــوة الغربيــة بـــ مدينــة الحســكة.

انتحــار شــابة بعــد إلقــاء نفســها مــن فــوق الجســر القديــم بـــ نهــر الفــرات فــي مدينــة     

الرقة.

ــوص      ــن اللص ــة م ــج ومجموع ــدة غراني ــي بل ــن أهال ــتباكات بي ــدالع اش ــراء ان ــح ج جري

ــدة. وســط البل

اشــتباكات بالعصــي والســكاكين بيــن مجموعتيــن مــن الشــبان فــي الشــارع العريــض     

وســط مدينــة الطبقــة غــرب الرقــة.

إصابــة الشــاب "فيصــل الهــال" جــراء إنفجــار لغــم أرضــي علــى الســاتر الترابــي الفاصل     

بيــن ميليشــيا PKK/PYD ومناطــق النظــام فــي بلــدة #الحســينية وأدى اإلنفجــار الــى 

ــر قدمه. بت

هجــوم مســلح بقذيفــة آر بــي جــي يســتهدف نقطــة عســكرية تابعــة لميليشــيا     

ــزور. ــة الشــحيل شــرق ديرال PYD/PKK فــي مدين
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ــق      ــن طري ــه ع ــى نفس ــار عل ــاق الن ــراء إط ــعدو" ج ــد الس ــى حم ــل "يحي ــاة الطف وف

ــة. ــمال الرق ــلوك ش ــف س ــابداغ بري ــة ش ــي قري ــأ ف الخط

ــن      ــزر بعــد اختطافــه مــن قبــل مجهولي ــة ال ــد نــواف الســوادي "مــن قري مقتــل "عب

ــزور. ــرة شــرق ديرال ــة البصي فــي محيــط مدين

ــزور      ــة الرويشــد شــمال ديرال ــى الحصــاد فــي قري ــال عشــائري بســبب خــاف عل اقتت

ــاء عــن وجــود جرحــى. وانب

انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة عســكرية تابعــة لميليشــيا PYD/PKK علــى طريــق بلــدة     

الحــوس شــرق الرقــة.



راصد نما للنصف الثاني من شهر أيار - مايو 2022

Page 16

المناطق المحررة

الدفــاع المدنــي: وفــاة مدنــي وإصابــة اثنيــن آخريــن بجــروح خطيــرة إثــر انقــاب جــرار     
زراعــي يســتقلونه علــى الطريــق بيــن مدينتــي حــارم - كفرتخاريــم بريــف إدلــب 

ــمالي. الش

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتهدف ســيارة قيــادي فــي الجيش الوطني الســوري     
بصــاروخ موجــه فــي قريــة الحلونجــي بريــف جرابلــس شــمال حلب.

ــر ســيارة      ــر تدمي ــل وجــرح عناصــر مــن قســد إث ــن مقت الجيــش الوطنــي الســوري يعل
عســكرية لهــم بصــاروخ موجــه علــى جبهــة كيمــار بريــف مدينــة عفريــن شــمالي 

حلــب.

مقتــل شــخص وإصابــة زوجتــه وابنتــه بانفجــار قنبلــة يدويــة بالخطــأ داخــل منزلــه فــي     
مدينــة عفريــن شــمال حلب.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قــرى     
المعلــق وصيــدا ومحيــط الطريــق الدولــي شــمال الرقــة.

مقتــل مدنــي برصــاص مســلح مجهــول عنــد دوار الصناعــة فــي مدينــة الدانــا بريــف     
إدلــب الشــمالي.

المدفعيــة التركيــة تســتهدف نقاطــًا لقســد علــى الضفــة الشــرقية مــن نهــر الفــرات     
فــي ريــف حلــب الشــرقي.

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 4 عناصــر مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة حاولــوا     
مهاجمــة منطقــة "نبــع الســام" شــمال ســوريا.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة شــاب بجــروح بليغــة بانفجــار مخلفــات قصــف     
ســابق لقــوات النظــام وروســيا علــى بلــدة "كوريــن" جنوبــي إدلــب.

إلقــاء القبــض علــى امرأتيــن بحوزتهمــا أحزمــة وعبــوات ناســفة معــدة للتفجيــر في     
حــي األشــرفية بمدينــة عفريــن شــمال حلب.

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة     
المتمركــزة قــرب مدينــة البــاب شــرقي حلــب.
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وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد  19 عنصــرًا مــن قســد حاولــوا مهاجمــة مناطــق "غصــن     
الزيتــون ودرع الفــرات ونبــع الســام" شــمال وشــرقي ســوريا.

الفصائــل العســكرية تســتهدف بقذائــف الهــاون مواقــع قــوات النظــام فــي قريــة     
"البركــة" بمنطقــة ســهل الغــاب بريــف حمــاة الغربــي.

أمنــي فــي هيئــة تحريــر الشــام يدعــى "بديــع النهــار" يعتــدي بالضــرب علــى     
ــدث  ــاف ح ــر خ ــش إث ــة بن ــي مدين ــة ف ــراقب مقيم ــة س ــن مدين ــرة م ــيدة مهج س
بيــن أطفالــه وأطفــال الســيدة. شــبكة شــام: األمنــي قــام بالتعــدي علــى الســيدة 
ــن  ــت م ــا فطلب ــام منزله ــة أم ــق بالمدين ــي الطري ــعرها ف ــن ش ــحلها م ــا وس وضربه
األهالــي النجــدة فتدخلــوا لحــل المشــكلة. الشــبكة: األمنــي عــاد مــع مــؤازرة لعناصــر 
مدججيــن باألســلحة واقتحمــوا منــزل الســيدة وضربوهــا بقســوة نقلــت علــى إثــره 

ــب. ــة المركــزة فــي مشــفى الشــفاء بإدل ــى العناي إل

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قريــة     
"الــدردارة" بريــف الحســكة الشــمالي.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قريــة     
"تــل طويــل" بريــف الحســكة الشــمالي.

الجيــش الوطنــي الســوري يطلــق حملــة دهــم طالــت مقــار لتجــار مخــدرات فــي     
مدينــة مــارع غربــي حلــب وتداهــم أماكــن تجــار ومروجي المخدرات وســط اشــتباكات 
عنيفــة بســبب رفــض التجــار تســليم أنفســهم. والحملــة أســفرت عــن إصابــة عنصــر 
فــي الجيــش الوطنــي ومدنــي خــال االشــتباكات وأدت إلــى مصــادرة كميــات مــن 

الممنوعــات ُيضــاف إلــى ذلــك القبــض علــى العديــد مــن المطلوبيــن.

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قــرى تــل     
ــو راســين  ــدة أب ــط بل ــورد ومحي ــل ال ــة شــعير و ت ــل شــنان واألغيبــش وخرب جمعــة وت

شــمال الحســكة.
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احتجاجــات أمــام مبنــى الشــرطة العســكرية فــي مدينــة البــاب للمطالبــة بمحاســبة     
المســؤولين عــن إطــاق ســراح عنصــر مــن قــوات النظــام دون عرضــه علــى القضــاء. 
ــك  ــتعلة وذل ــارات المش ــة باإلط ــي المدين ــية ف ــرق الرئيس ــون الط ــون يقطع المحتج
عقــب انتهــاء المهلــة المحــددة لمحاســبة المتورطيــن بقضيــة إخــاء ســبيل العنصــر 
المتهــم بجرائــم حــرب. المحتجــون يغلقــون مركــز الشــرطة العســكرية فــي مدينــة 

البــاب.

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر أمــرًا بإقالة رئيس فرع الشــرطة     
ــة  ــي شــهدتها المدين ــة االحتجاجــات الت ــى خلفي ــاب عل ــة الب العســكرية فــي مدين

ومتابعــة التحقيقــات وإحالــة كافــة المتورطيــن إلــى القضــاء العســكري.

تجــدد االشــتباكات بمدينــة مــارع شــمالي حلــب بيــن الجيــش الوطنــي الســوري     
ومروجــي مخــدرات بالتزامــن مــع فــرض حظــر تجــوال فــي المدينــة.

ــران"      ــة "الحم ــي قري ــة ف ــيارة مفخخ ــار س ــراء انفج ــروح ج ــة بج ــرأة وطفل ــة ام إصاب
ــب. ــرقي حل ــس ش ــف جرابل بري
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اشــتباكات عشــائرية فــي منطقتــي نبــع الســام وغصــن الزيتــون علــى خلفيــة مقتل     
شــاب بمدينــة رأس العين.

ــادث      ــر ح ــة إث ــة حرج ــا بحال ــن أحدهم ــن اثني ــة مدنيي ــوري: إصاب ــي الس ــاع المدن الدف
ــب. ــمالي إدل ــرمدا ش ــو - س ــق حزان ــى طري ــيارتين عل ــادم س تص

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر بيانــًا تدعــو فيــه عناصــر عناصــر     
الجيــش الوطنــي والعشــائر فــي مدينــة رأس_العيــن شــمال الحســكة إلــى إيقــاف 
االشــتباكات وإبقــاء الســاح لحفــظ األرض والدفــاع ضــد المعتديــن. وقالــت وزارة 
الدفــاع: نحــن نعمــل علــى محاســبة المســيئين والمتســببين مــن خــال تشــكيل لجنــة 
ــى المصلحــة العامــة للتدخــل ومحاســبة  ــن عل ــة األركان والوجهــاء الغيوري مــن هيئ

المتســببين بالمشــكلة وإحالتهــم إلــى القضــاء العســكري.

ــف      ــن بري ــدة مريمي ــى محــور بل ــة عل ــه ســيارة مدني قســد تســتهدف بصــاروخ موّج
ــب. ــن شــمالي حل عفري

الفصائــل العســكرية تســتهدف براجمــات الصواريــخ مواقــع قــوات النظــام فــي بلــدة     
"كفرومــة" بريــف إدلــب الجنوبــي.

إصابــة عنصريــن مــن الشــرطة المدنيــة جــراء انفجــار دراجــة ناريــة مفخخــة قــرب حاجــز     
الكومانــدوس بمدينــة عفريــن شــمالي حلــب.

ــة      ــم الدول ــادي فــي تنظي ــن إلقــاء القبــض علــى قي الجيــش الوطنــي الســوري يعل
ــاب بريــف حلــب الشــرقي. ــة الب بعمليــة أمنيــة فــي مدين

ــادي فــي فصيــل الجبهــة الشــامية "رضــوان الخلــف" مــع 3 عناصــر      اســتهداف القي
برفقتــه بعبــوة ناســفة فــي منطقــة "المعبطلــي" بريــف مدينــة عفريــن شــمالي 

حلــب.

ــل      ــه مــن قب ــة بإطــاق رصــاص علي ــو عثمــان غريب ــل "محمــد العــواد الدعــار " أب مقت
"خالــد العبــداهلل " المعــروف أبــو حمصــي الموالــي فــي مدينــة راس_العيــن بســبب 
قضيــة ثــأر لتقــوم هيئــة ثائــرون للتحريــر بفصلــه مــن مرتابتهــا لعــدم التزامــه بقــرارات 

لجنــة اإلصــاح الوطنــي و تســليمه للشــرطة العســكرية فــي المدينــة.
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ثانيا: أخبار متفرقة:
عــودة نحــو 200 شــخص مــن مخيــم الركبــان علــى الحــدود بيــن األردن والعراق وســوريا     

إلــى مناطــق ســيطرة النظــام بعــد حصــار فرضــه النظــام وروســيا علــى المخيــم منــذ 
أكثــر مــن شــهر.

اإلدارة الذاتيــة تحــدد ســعر شــراء القمــح بـــ 2200 ليــرة ســورية للكيلو الواحد والشــعير     
بـــ 1600 ليــرة ســورية للكيلــو الواحــد في مناطق ســيطرة قســد.

ــر      الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــول إن النظــام أفــرج بموجــب العفــو األخي
عــن قرابــة 476 شــخصا فقــط فيمــا مــا يــزال يعتقــل ويخفــي قســريًا قرابــة 132 ألــف 

مواطــن ســوري.

الســفير اإليرانــي لــدى نظــام األســد "مهــدي ســبحاني" يكشــف عــن أن نحــو %70     
مــن أنشــطة ســفارة بــاده فــي دمشــق تركــز علــى تســهيل الطــرق أمــام النشــاطات 
التجاريــة. وقــال ســبحاني: نعتــزم تنشــيط العاقــة بشــكل مباشــر مــع القطــاع الخــاص 
الســوري واالســتفادة مــن إمكانياتــه. وأشــار ســبحاني: نعمــل علــى تســهيل تحويــل 

األمــوال واألمــور المصرفيــة بيــن إيــران ونظــام األســد.

صحيفــة "ينــي شــفق" التركيــة: التحضيــرات بـــ شــأن العمليــة قــد تمــت والمناطــق     
التــي مــن المحتمــل أن تشــهد العمليــة هــي "منبــج- عيــن عيســى- عيــن العــرب- تــل 

رفعــت".
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مصــرف ســوريا المركــزي التابــع لحكومــة النظــام ينفــي طــرح ورقــة نقديــة جديــدة     
مــن فئــة 10 آالف ليــرة.

صحيفــة العربــي الجديــد فــي تقريــر لهــا تكشــف عــن منافســة محتدمــة بيــن نظــام     
ــام  ــة: نظ ــت الصحيف ــم. وأوضح ــذا الموس ــح له ــل القم ــول محاصي ــد ح ــد وقس األس
األســد يقــدم مغريــات ماديــة للفاحيــن الســتام أكبــر كميــة ممكنــة مــن المحصــول. 

وأشــارت الصحيفــة: إنتــاج القمــح لــدى قســد لهــذا الموســم بلــغ 700 ألــف طــن.

الجيــش األردنــي: مقتــل 4 أشــخاص وإحبــاط تهريــب كميــة كبيــرة مــن المخــدرات     
ــوريا. ــن س ــة م قادم

احتجاجــات أمــام مبنــى الشــرطة العســكرية فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب علــى     
خلفيــة إطــاق ســراح موقــوف كان يخــدم فــي الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات 

ــًا إلــى المناطــق المحــررة. ــذ 9 ســنوات وقــدم حديث النظــام من

الشــرطة العســكرية فــي مدينــة البــاب تصــدر بيانــًا تقــول فيــه إن العســكري الســابق     
لــدى قــوات النظــام "محمــد المصطفــى" مــا يــزال موقوفــًا لديهــا و ســُيحال إلــى 

القضــاء للبــت فــي قضيتــه وذلــك بعــد االعترافــات التــي أدلــى بهــا.

ــبب      ــل بس ــن العم ــون ع ــلي يضرب ــي القامش ــة ف ــات الخاص ــائل المواص ــائقو وس س
ــبوع. ــذ أس ــة من ــهدها المدين ــي تش ــود الت ــة الوق أزم

منظمــة "ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة": روســيا نقلــت خــال الشــهرين     
ــال  ــا للقت ــًا مــن الفرقــة "25" فــي قــوات النظــام إلــى أوكراني الماضييــن 530 مقات

ــي. ــش الروس ــب الجي ــى جان إل

مديريــة أمــن الحــدود األردنيــة تتهم نظام األســد وأجهزتــه األمنية بدعــم مجموعات     
مــن “مهربــي المخدرات” بيــن البلدين.

ــزب اهلل      ــيات ح ــع ميليش ــاون م ــم بالتع ــب تت ــات التهري ــي: عملي ــدود األردن ــن الح أم
ــًا”. ــة حالي ــع المملك ــدود م ــر ح ــن “أخط ــوريا ضم ــع س ــا م ــران وحدودن وإي

ــى      ــق عل ــى التحقي ــر" إل ــل المدعــو "محمــد يحيــى خضي ــر تحي ــرون للتحري ــة ثائ هيئ
خلفيــة ورود اســمه فــي قضيــة إخــاء ســبيل العســكري "محمــد المصطفــى" 

ــام. ــش النظ ــي جي ــه ف ــاء خدمت ــرب أثن ــم ح ــم بجرائ المته
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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

الحكومــة الســورية المؤقتــة تمنــع تصديــر المحاصيــل االســتراتيجية وفــي مقدمتها     
القمــح إلــى خــارج األراضــي المحــررة. الحكومــة المؤقتــة توجــه تعليمــات للــوزارات 
المعنيــة لضمــان تنفيــذ هــذا القــرار واتخــاذ كافــة العقوبــات الرادعــة بحــق المخالفيــن.

مكتــب الزيتــون فــي وزارة الزراعــة التابعــة لحكومــة النظــام: محصــول الزيتــون يعاني     
مــن قلــة الســماد الــذي يذهــب معظمــه للمحاصيــل االســتراتيجية التــي تدخــل فــي 
ــي:  ــر جوهــر" لموقــع هاشــتاغ ســوري الموال ــر المكتــب "عبي األمــن الوطنــي. مدي
اســتمرار أزمــة الســماد فــي ســوريا عمومــًا ومحصــول القمــح اســتنفد معظــم 

األســمدة التــي تقدمهــا الــوزارة لنحــو 100 مليــون شــجرة زيتــون.

خــروج مظاهــرة مــن أمــام المســجد العمــري فــي بلــدة كناكــر بريــف دمشــق عقــب     
صــاة الجمعــة للمطالبــة باإلفــراج عــن المعتقليــن.

منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش": تحقيــق وزارة الدفــاع األمريكيــة حــول الغــارة     
ــن فــي الباغــوز شــرقي ســوريا  ــة التــي أســفرت عــن مقتــل مدنيي ــة األمريكي الجوي

ــال". ــب لآم ــب ومخي ــام 2019 "معي ع

روســيا تتهــم أمريــكا بمــا أســّمته "افتعــال مجاعــة" في ســوريا معتبــرة أن العقوبات     
المفروضــة مــن جانــب واشــنطن وأوروبــا علــى نظام األســد "غير شــرعية".

نائــب منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة دميتــري بوليانســكي: الترخيــص     
األمريكــي الــذي يعطــي الضــوء األخضــر لاســتثمار األجنبــي فــي شــمال غربــي 
ــل بالفعــل "شــرعنة لســرقة واشــنطن القمــح الســوري مــن شــرق الفــرات". ســوريا يمث

مديــر اإلعــام العســكري األردنــي: تهريــب المخــدرات عبــر الحــدود الســورية يشــكل     
تهديــدا لألمــن الوطنــي األردنــي. وقــال مديــر اإلعــام العســكري األردنــي: تــم ضبــط 

20 مليــون حبــة كبتاغــون خــال 2022 جــرت محــاوالت لتهريبهــا مــن ســوريا.

تركيــا تســحب معــدات حفــر الخنــدق الــذي يفصــل بيــن مناطــق ســيطرة النظــام عــن     
مناطــق الجيــش الوطنــي فــي مدينــة "تــادف" بريــف حلــب الشــرقي واعتصــام 

أهالــي المدينــة مســتمر لليــوم الـــ 12 علــى التوالــي.
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الروســية انســحابًا تدريجيــًا مــن      البنتاغــون يؤكــد تنفيــذ القــوات  مســؤول فــي 
ســوريا يشــمل ســاَحي الطيــران والمشــاة والهندســة وتقّليــص قواتهــا فــي قاعــدة 

حميميــم.

ــى      ــات عل ــري تدريب ــام ُتج ــوات النظ ــي ق ــة ف ــة الرابع ــة والفرق ــيات اإليراني الميليش
مختلــف أنــواع األســلحة البريــة قــرب مطــار "كويــرس" شــرقي حلــب بعــد انســحاب 

روســيا منــه.

مجموعــة مــن المنظمــات الحقوقيــة والمدنيــة الســورية تطالــب فــي بيــان بإنشــاء     
آليــة دوليــة مســتقلة ومركزيــة لتنســيق ودعــم اإلفــراج عــن المعتقليــن والبحــث عــن 

المفقوديــن فــي ســوريا.

ــة      ــة" بمدين ــة األســد الرياضي ــدًا للتســوية فــي "صال نظــام األســد يفتتــح مركــزًا جدي
ــب وهــو المركــز الخامــس علــى مســتوى المحافظــة. حل

صحيفــة العربــي الجديــد: مصــدر مطلــع فــي الجيــش الوطنــي الســوري رفــض     
الكشــف عــن اســمه يقــول إن الجانــب التركــي أبلــغ قــادة الفصائــل بتأجيــل العمليــة 
العســكرية إلــى أجــل لــم يحدد بعــد. الصحيفــة: يبــدو أن الرفضين اإلقليمــي والدولي 
ــكرية  ــا العس ــل عمليته ــى تأجي ــرة إل ــا أنق ــورية دفع ــة الس ــي الخارط ــر ف ألي تغيي
لتوســيع المنطقــة اآلمنــة. الصحيفــة: تأجيــل العمليــة جــاء فجــأة بعــد تحديــد مســار 
العمليــة ومراحلهــا التــي مــن المفتــرض أن تصــل فــي مرحلتهــا األولــى منطقــة درع 
الفــرات فــي ريــف حلــب الشــمالي جغرافيــاً بمنطقــة نبــع الســام فــي شــرق الفــرات.

ــا "شــاميل      ــة الحاكــم فــي تركي ــة والتنمي ــة المركزيــة فــي حــزب العدال عضــو اللجن
طيار"فــي تغريــدة له؛ تجــري مباحثات روســية تركية ديبلوماسية/عســكرية مكثفة، 
اذا تــم االتفــاق ســيتم اجتثــاث جــذور البــي كــي كــي مــن تــل رفعــت وســتتحرر حلــب، 

واآلالف مــن المظلوميــن ســيعودون لبيوتهــم ان شــاء اهلل.

ــاب      ــة حمــص حــي ب ــوار محمــد العرفــي" المنحــدرة مــن مدين ــة الســورية "أن الطالب
ــة  ــة األولــى فــي دراســة الماجســتير بكلي عمــرو تتمكــن مــن الحصــول علــى المرتب

ــدل %98. ــا بمع ــات العلي ــة للدراس ــد الدوح ــة بمعه الصحاف
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

دخــول قافلــة مســاعدات أمميــة تضــم 14 شــاحنة قادمــة مــن مناطق ســيطرة النظام 
عبــر معبــر ترنبــة شــرق إدلــب إلــى المناطــق شــمال غرب ســوريا.

وفــد أوروبــي برفقــة مســؤولين أتــراك يــزور معبر بــاب الهوى علــى الحدود الســورية 
التركيــة تزامنــا مــع اقتــراب التصويــت علــى قــرار تجديــد المســاعدات اإلنســانية إلــى 
ســوريا عبــر المنافــذ الحدوديــة. الوفــد األوروبي يلتقــي إدارة المعبر وعــدد من مدراء 
منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي شــمالي ســوريا إضافــة إلــى لقــاء جمعــه 
مــع منظمــة الدفــاع المدنــي. الوفــد األوروبــي قــدم وعــودا خــال االجتماعــات 
ــي  ــوريين ف ــى الس ــدود إل ــر الح ــاعدات عب ــول المس ــة دخ ــد آلي ــى تمدي ــل عل بالعم

الشــمال.

ســفيرة واشــنطن فــي األمــم المتحــدة لينــدا تومــاس جرينفيلــد تعلــن عــن تقديــم 
الواليــات المتحــدة 808 ماييــن دوالر كمســاعدات إنســانية جديــدة للشــعب الســوري 
وهــو أكبــر إعــان عــن المســاعدات اإلنســانية تصــدره واشــنطن فــي مؤتمــر بروكســل.
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ســفارة الواليــات المتحــدة فــي األردن فــي تغريــدة عبــر تويتــر: مــن بيــن المســاعدات 
ســيذهب مبلــغ 133 مليــون دوالر لدعــم برامــج االســتجابة الداعمــة لاجئين الســوريين 
فــي األردن ضمــن تعهــد واشــنطن فــي مؤتمــر "دعــم مســتقبل ســوريا والمنطقــة" 

الــذي ُعقــد فــي العاصمــة البلجيكيــة بروكســل فــي 10 أيــار الماضــي.

نائــب منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة دميتــري بوليانســكي: الترخيــص 
ــرقي  ــمال ش ــي ش ــي ف ــتثمار األجنب ــر لاس ــوء األخض ــي الض ــذي يعط ــي ال األمريك
ســوريا يمثــل بالفعــل "شــرعنة لســرقة واشــنطن القمــح الســوري مــن شــرق الفــرات".

روســيا تبــدي معارضتهــا لتمديــد آليــة إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود إلــى ســوريا 
خــال جلســة مجلــس األمــن الدولــي. وقــال نائــب منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم 
المتحــدة دميتــري بوليانســكي: موقفنــا بشــأن المســاعدات مختلــف وهــذه اآلليــة 
فــي حــال تســمية األمــور بمســمياتها "تنتهــك ســيادة ســوريا ووحــدة أراضيهــا". 
ــن  ــبة م ــتجابة المناس ــى االس ــار ال تتلق ــادة اإلعم ــاريع إع ــكي: مش ــح بوليانس وأوض
ــن  ــؤالء المانحي ــع ه ــي وض ــألة ه ــذه المس ــي ه ــكلة ف ــر مش ــن وأكب ــل المانحي قب

ــادئ األمــم المتحــدة. شــروطًا سياســية مســبقة تتناقــض مــع مب

ــول إن  ــش يق ــان غولدريت ــوريا إيث ــف س ــي لمل ــة األمريك ــر الخارجي ــاعد وزي ــب مس نائ
بشــار األســد يشــكل العقبــة الرئيســية أمــام تحقيــق تقــدم فــي اللجنــة الدســتورية 

والتوصــل لحــل سياســي للصــراع فــي ســوريا.

رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بيتــر ماوريــر: آالف األطفــال العالقيــن مــع 
عائاتهــم فــي مخيــم الهــول شــرقي الحســكة يواجهــون مســتقبًا مــن الظــروف 
المعيشــية المروعــة وانعــدام الجنســية. وقــال ماوريــر لصحيفــة ذا ناشــيونال: حوالــي 
22 ألــف طفــل محرومــون مــن طفولــة طبيعيــة بينمــا تركــز الجهــود اإلنســانية علــى 
دعــم أساســيات الحيــاة بــداًل مــن توفيــر بيئــة مســتقرة وصحيــة لهــم. وأوضــح ماوريــر: 
هــذا وضــع غيــر قابــل لاســتمرار ألن هــؤالء النــاس يعيشــون فــي ظــروف بائســة فــي 

مخيــم ال توجــد فيــه إجــراءات قانونيــة عادلــة.
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المديــر العــام لاندمــاج فــي رئاســة إدارة الهجــرة التركيــة "غوكشــة أوك": مــن 
أجــل تشــجيع العــودة الطوعيــة يتطلــب أن تكــون المنطقــة آمنــة ومســتقرة. وقــال 
ــا  ــي تركي ــاة ف ــع الحي ــجم م ــن ينس ــه ل ــن أن ــن يؤم ــتهدفون م ــة أوك: المس غوكش
ومــن يخطــط ألن يكــون مســتقبله خــارج البــاد ومــن يشــعر بأنــه يرغــب فــي العــودة.

لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة فــي ســوريا: ســيكون إخفاقــا مــن الدرجــة األولــى إذا 
لــم يمــدد مجلــس األمــن لتقديــم المســاعدات عبــر الحــدود إلــى ســوريا.

لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة فــي ســوريا: ســوريا تواجــه أســوأ أزمــة اقتصاديــة 
وإنســانية منــذ بدايــة الصــراع.

ــى  ــي إل ــن الدول ــس األم ــت مجل ــوريا دع ــأن س ــق بش ــدة للتحقي ــم المتح ــة األم لجن
تجديــد آليــة إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود التــي ينتهــي العمــل بهــا فــي 10 تمــوز 
ــي  ــع الدول ــن للمجتم ــان: ال يمك ــي بي ــرو ف ــو بيني ــة باول ــس اللجن ــال رئي ــادم. وق الق
أن يتخلــى عــن الشــعب الســوري فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه البــاد أســوأ أزمــة 
اقتصاديــة وإنســانية منــذ بدايــة الصــراع. وأشــار رئيــس اللجنــة: يجــب علــى المجتمــع 
الدولــي حمايــة المســاعدات الحاليــة المنقــذة للحيــاة عبــر الحــدود وزيــادة تعهداتــه 

التمويليــة لدعــم هــذه المســاعدات.

منســق التحريــر للشــؤون األمنيــة والسياســة الخارجيــة فــي صحيفــة "خبــر تــرك" 
ــرار اآلن  ــبة 90% والق ــت بنس ــد اكتمل ــكرية ق ــة العس ــتعدادات للعملي ــول إن االس يق
بيــد الرئيــس أردوغــان. "تشــتين": ســتقتصر العمليــة حاليــا علــى غــرب الفــرات فمدينــة 
"تــل رفعــت" منطقــة تعانــي منهــا تركيــا وأضــاف بــأن اآلليــات العســكرية تصــل إلــى 
مدينــة أضنــة أواًل ثــم ترســل إلــى المناطــق الحدوديــة. "تشــتين": تركيــا ســتنفذ 

عمليــة فــي كل مــن العــراق وســوريا فــي وقــت واحــد وذلــك ألول مــرة.

اللجنــة الســورية التركيــة المشــتركة تعلــن متابعــة قضيــة الســيدة "ليلــى محمــد" 

التــي تعرضــت لاعتــداء فــي واليــة غازي_عنتــاب مــع الجهــات الرســمية التركيــة.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

صحيفــة الغارديــان البريطانيــة: نظــام األســد أرســل أكثــر مــن 50  متخصصــًا فــي صناعــة 
الغارديــان:  أوكرانيــا.  الروســية علــى  الحــرب  للمشــاركة فــي  المتفجــرة  البراميــل 
مســؤولون أوروبيــون يعتقــدون أن فنييــن مرتبطيــن بصناعــة البراميــل المتفجــرة 
فــي ســوريا تــم نشــرهم فــي روســيا. الغارديــان: وصــول خبــراء البراميــل المتفجــرة كان 
ــة الجيــش الروســي  ــة عــن نّي ــة واألوروبي ــرات األميركي مــن أحــد العوامــل وراء التحذي

ــا. اســتخدام الســاح الكيمــاوي فــي أوكراني

صحيفــة ميليــت التركيــة تنشــر دراســة تظهــر انخفــاض نســبة الرافضيــن لوجــود 
ــن  ــي المواطني ــت تعاط ــة تناول ــة أن الدراس ــرت الصحيف ــا. وذك ــي تركي ــوريين ف الس
األتــراك مــع ظاهــرة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة واللجــوء فــي بادهــم وانعكاســها 
علــى الوضــع االقتصــادي بتركيــا. وأشــارت الصحيفــة: الشــك أن الهجــرة تؤثــر علــى 
ــة فــي  ــاة المجتمعــات فمــن ناحيــة يتــم اتخــاذ قــرارات مختلفــة مــن قبــل الدول حي
ــة أخــرى  ــن القادميــن ومــن ناحي ــة واحتــواء ظاهــرة المهّجري محاولتهــا إدارة العملي

ــاالت. ــي كل الح ــتمر ف ــاة ستس ــإن الحي ف

منظمــة "متحــدون ضــد التعصــب الطائفــي" تصــدر بيانــًا تعبــر فيــه عــن قلقهــا 
ــة ضــد  ــل شــخصيات تركي ــًا مــن قب وإدانتهــا للتصريحــات "التــي تحمــل طابعــًا عنصري
ــارًا  ــم يكــن خي ــا ل ــن الســوريين". وقالــت المنظمــة: لجــوء الســوريين إلــى تركي الاجئي
طوعيــًا لهــم وإنمــا ُأرغمــوا علــى مغــادرة بادهــم هربــًا مــن ممارســات نظــام 
ــل  ــا اإلنســانية وتحمي ــه. وأشــارت المنظمــة: نأســف لتســييس القضاي األســد وداعمي
ــو  ــة: ندع ــت المنظم ــا. وأوضح ــا تركي ــر به ــي تم ــكات الت ــؤولية المش ــن مس الاجئي
إلــى مســاندة الاجئيــن والتنديــد بخطــاب مــن يحــاول اســتبدال قيــم الرحمــة والتآلــف 

ــب. ــة والتعص ــز والكراهي ــم التميي ــي بقي ــع الترك ــدى المجتم ل
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هل ستشن تركيا عملية عسكرية جديدة؟
هــو الســؤال األبــرز الــذي شــغل المتابعيــن والمحلليــن خــال الفتــرة الماضيــة، خاصــة 
أن اإلعــان عــن نيــة تركيــا شــن هــذه العمليــة آتــى علــى لســان الرئيــس أردوغــان ولعــل 
ــب  ــت المناس ــأن الوق ــر ب ــرار لتقدي ــع الق ــت صان ــي دفع ــر الت ــن العناص ــدد م ــاك ع هن

لشــن هــذه العمليــة وهــي: 
الضعف العام الذي تعيشه روسيا بعد مغامرتها في أوكرانيا.    

حاجة أمريكا إلعادة بناء تحالفاتها التقليدية لزيادة الضغط على روسيا.    

طلــب الســويد وفنلنــدا االنضمــام لحــف شــمال األطلســي ممــا أكســب تركيــا ورقــة     
تفــاوض كبيــرة مــع كا مــن روســيا وأمريــكا.

زيادة الضغوط على حزب العدالة والتنمية في ملف الاجئين السوريين.    

وعليــه فصانــع القــرار التركــي بــات تقديــره بــأن فــرص شــنه لعمليــة عســكرية باتــت 
أكبــر، وعليــه عملــت تركيــا علــى محاولــة تأميــن غطــاء سياســي للعمليــة العســكرية 
المرتقبــة مــن خــال التفاهــم مــع كا مــن أمريــكا وروســيا، ولكــن كمــا يقــال فــي 
ــاح بمــا ال تشــتهي الســفن فأمريــكا كانــت واضحــة بأنهــا ال تقبــل  المثــل تجــري الري
عمليــة دمــج الملفــات وعليــه فهــي ال تريــد مقايضــة دخــول فنلنــدا والســويد الــى 
ــر  ــر بمظه ــأن تظه ــد ب ــيا ال تري ــا أن روس ــة، كم ــكرية تركي ــة عس ــل عملي ــو مقاب النات
ــا، وعليــه كانــت الرســائل الروســية واألمريكيــة  القــوة المتراجعــة بعــد حــرب أوكراني
واضحــة سياســيا وميدانيــا برفضهــا لهــذه العمليــة وأمــام هــذه الوقائــع فيبــدو 
ــم  ــف حج ــاول تخفي ــا يح ــكرية ريثم ــة العس ــر العملي ــرا لتأخي ــرار مضط ــع الق ــأن صان ب
الممانعــة الروســية واألمريكيــة لهــذه العمليــة، علمــا بــأن عامــل الوقــت بــات ال يلعــب 
كثيــرا فــي صالــح الحــزب الحاكــم فــي هــذا المجــال، فمــع نهايــة هــذا العــام ســيكون 
مــن الصعــب عليــه شــن عمليــة عســكرية جديــدة قبيــل االنتخابــات، لذلــك طالمــا بقــي 
الرفــض األمريكــي موجــودا فــإن احتماليــة تركيــا شــن عمليــة عســكرية جديــدة تبــدو 

احتماليــة ضعيفــة جــدا وتقتــرب مــن المقامــرة. 
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لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجاب المعلومــة 
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