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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

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: تركيــا تعمــل علــى عمليــة فــي ســوريا يمكــن 
أن يحــدث فيهــا كل شــيء فجــأة.

رئيــس لجنــة التحقيــق األمميــة الخاصــة بســوريا "باولــو بينيــرو": %90 مــن الســكان في 
ســوريا تحــت خــط الفقــر ودخــول المســاعدات أمــر هــام جــدًا. وقــال بينيــرو: الوضــع 
االقتصــادي فــي ســوريا مــزر وهنــاك معبــر وحيــد لدخــول المســاعدات وعلــى مجلــس 

األمــن إيــاء قضايــا المعابــر والمســاعدات األولويــة.

وزيــر الخارجيــة األوكرانــي "ديمتــري كوليبــا": بدأنــا فــي إجــراءات فــرض حظــر تجــاري 
وعقوبــات علــى كيانــات وأفــراد مــن نظام_األســد علــى خلفيــة اعترافــه باســتقال 
ــاء  ــاول إضف ــد يح ــام األس ــا: نظ ــال كوليب ــا. وق ــن أوكراني ــك" ع ــك ولوغانس "دونيتس
الطابــع الذاتــي الزائــف علــى إدارات روســيا فــي "دونيتســك ولوغانســك" بنــاء علــى 

طلــب الكرمليــن.

ــع  ــليت": الفظائ ــيل باش ــان "ميش ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة األم مفوض
واالنتهــاكات ال تــزال مســتمرة فــي ســوريا والحــرب فــي البــاد خلفــت ندوبــًا ال 
تمحــى عنــد الرجــال والنســاء واألطفــال. وقالــت باشــليت: منــذ آذار 2011 كانــت الخســائر 
البشــرية مدمــرة وتــم التعامــل مــع األرواح علــى أنهــا شــيء يمكــن االســتغناء عنــه 

ــن يتحملــون أضخــم الخســائر. ــم بالتفــرج، المدنيي بينمــا يكتفــي العال
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ــة اإليرانــي: أحــد أهــداف زيارتــي لدمشــق هــو الســعي للتقــدم فــي  ــر الخارجي وزي
ــا. ــن ســوريا و تركي مســار اســتقرار الســام واألمــن بي

وزيــر الخارجيــة اإليرانــي: نديــن القصــف اإلســرائيلي صبــاح اليــوم علــى جنوبــي 
طرطــوس. وقــال أيضــًا  وزيــر الخارجيــة اإليرانــي: إســرائيل تحــاول إظهار دمشــق كمدينة 

غيــر آمنــة لعرقلــة عــودة المهجريــن الســوريين.

ــل  ــان": أي إجــراء عســكري مــن قب ــد اللهي ــر عب ــي "حســين أمي ــة اإليران ــر الخارجي وزي
تركيــا فــي ســوريا هــو عنصــر ســيزعزع أمــن المنطقــة وإيــران ســتبذل جهدهــا لمنــع 
ــا  ــا بشــأن القضاي ــق تركي ــي: نتفهــم قل ــة اإليران ــر الخارجي ــزاع عســكري. وزي وقــوع ن

ــة وأي تدخــل أجنبــي فــي ســوريا يعقــد األوضــاع. الحدودي

وزيــر المهجريــن اللبنانــي "عصــام شــرف الديــن": نســتهدف إعــادة 15 ألــف نــازح 
ســوري شــهريا وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم فــي بادهــم.

وزيــر المهجريــن اللبنانــي: الدولــة الســورية ســتتحمل تكلفة إعــادة النازحين الســوريين 
وتضمــن حمايــة وأمــن العائدين.
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ــرة التــي  ــرو": األرقــام األخي ــو بيني ــة التحقيــق األمميــة حــول ســوريا "باول رئيــس لجن

صــدرت حــول عــدد القتلــى المدنييــن فــي ســوريا تبّيــن عــدم وجــود اكتــراث لمســألة 

حمايــة أرواح المدنييــن مــن قبــل أي طــرف فــي الصــراع.

ممثلــة بريطانيــا فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة "جوانــا روبــر": نظــام األســد 

اســتخدم األســلحة الكيماويــة فــي 8 هجمــات منفصلــة ضــد الشــعب الســوري. روبــر: 

ــة النظــام لعمــل  المملكــة المتحــدة ســتواصل الضغــط مــن أجــل المســاءلة، وعرقل

ــة التــي يســاعد علــى نشــرها "مقلقــة جــدًا".  األمانــة الفنيــة والمعلومــات المضلل

روبــر: نطالــب نظــام األســد باتخــاذ الخطــوات الازمــة لامتثــال التفاقيــة حظــر األســلحة 

عبــر اإلعــان الكامــل عــن برنامــج أســلحته الكيماويــة واالمتثــال الكامــل لقــرارات 

المجلــس وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2118 الــذي يقضــي بتدميــر برنامــج األســلحة 

ــة الســوري. الكيماوي

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: تنظيمــات "بــي كــي كــي" و"بــي واي دي" 

و"واي بــي جــي" و"غولــن" دخلــت ســجات حلــف الناتــو كتنظيمــات إرهابيــة.

المندوبــة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة: ســنواصل البحــث عــن آليــات إليصــال 

الروســي. الفيتــو  المســاعدات للســوريين بعــد 

إيصــال  آليــة  تمديــد  بشــأن  المفاوضــات  فــي  روســيا  نهــج  األمريكيــة:  المندوبــة 

الثمــن. الســوريون  وســيدفع  مهنــي  غيــر  كان  المســاعدات 

ــة فــي األمــم المتحــدة: نأســف الســتخدام روســيا حــق النقــض  ــة البريطاني المندوب

ــال  ــد إدخ ــي لتمدي ــرار الروس ــروع الق ــم مش ــن ندع ــوريا ول ــى س ــاعدات إل ــد المس ض

ــط. ــهر فق ــدة 6 أش ــوريا لم ــى س ــانية إل ــاعدات اإلنس المس

ــى  ــة": إعــادة نظــام األســد إل ــال تركي ــم بأعمــال ســفارة ســوريا فــي قطــر "ب القائ

عضويــة جامعــة الــدول العربيــة خطــوة غيــر منطقيــة ومكافــأة لــه علــى جرائمــه.
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الخارجيــة األمريكيــة: يعتمــد 4.1 مليــون شــخص فــي شــمال غــرب ســوريا علــى 
المســاعدات اإلنســانية وأمــس وقفــت روســيا وحدهــا فــي وجــه منــع وصــول الغــذاء 

ــوريين. ــى الس ــة إل ــدادات الحيوي ــة واإلم ــات واألدوي والحفاض

ــة: أمــام مجلــس األمــن يومــان لعكــس المســار ووضــع احتياجــات  ــة األمريكي الخارجي
الشــعب الســوري فــي المقــام األول.

وزيــر الدفــاع التركــي: لــن نتخلــى أو نؤجــل العمليــة العســكرية المخطــط لهــا فــي 
ســوريا.

الرئيــس اإليرانــي "إبراهيــم رئيســي" عبــر اتصــال هاتفــي برئيــس النظــام بشــار يشــدد 
علــى أن طهــران تعــارض أي تدخــل باألراضــي الســورية.

ــر الدفــاع التركــي أكار: خــال االجتماعــات الثنائيــة التــي أجريناهــا علــى هامــش  وزي
قمــة الناتــو فــي مدريــد لــم يتــم التطــرق إلــى تجنــب أو تأجيــل العمليــة العســكرية 

المخطــط لهــا فــي شــمال ســوريا.
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الرئاســة التركيــة: أردوغــان حــثَّ بوتيــن خــال اتصــال هاتفــي علــى إبقــاء معبــر "بــاب 

الهــوى" فــي شــمال غربــي ســوريا مفتوحــًا أمــام عبــور المســاعدات اإلنســانية 

ــة. األممي

رئيــس الــوزراء األردنــي "بشــر الخصاونــة": األردن ينســق مــع نظام األســد بشــأن عمليات 

ــرًا والتــي  ــب المــواد المخــدرة مــن ســوريا التــي تشــهد ارتفاعــًا مضطــردًا وكبي تهري

تقــف خلفهــا شــبكات تمتــد إقليميــًا علــى مســاحة أكثــر مــن دولــة.

ــي فــي طهــران ســتناقش  ــس اإليران ــن و أردوغــان والرئي ــن بوتي ــن: القمــة بي الكرملي

ــوري. ــف الس المل

ــرة  ــة بطائ ــارة أمريكي ــال غ ــوريا خ ــي س ــة ف ــم الدول ــم تنظي ــل زعي ــون: مقت البنتاغ

مســّيرة.

المنــدوب الفرنســي فــي مجلــس األمــن: فرنســا لــن تســاهم فــي إعــادة اإلعمــار فــي 

ــات قبــل تحقيــق حــل سياســي. المنــدوب الفرنســي: فرنســا  ســوريا أو رفــع العقوب

ليســت راضيــة علــى التمديــد الهــش لســتة أشــهر.

منــدوب ألبانيــا فــي مجلــس األمــن "فريــد خوجــة": كنــا نريــد للســوريين أن يعتمــدوا 

علــى هــذا الشــريان الوحيــد للحيــاة لكــن فشــلنا يــوم الجمعــة بســبب فيتــو روســيا.  

منــدوب ألبانيــا: ســنتمكن مــن تجديــد القــرار لســتة أشــهر جديــدة عنــد انتهائــه ويجــب 

أن نســاعد الســوريين.

المنــدوب األمريكــي فــي مجلــس األمــن: االحتياجــات فــي ســوريا هــي نتيجــة قصــف 

روســيا التــي تغــض الطــرف عــن احتياجــات الســوريين.

الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن": الجيــش واالســتخبارات األمريكيــة نجحــا اليــوم فــي 

تنفيــذ غــارة جويــة ضــد "ماهــر العقــال" أحــد كبــار قــادة تنظيــم الدولــة.
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نائبــة مســاعد وزيــر الدفــاع األمريكــي للشــرق األوســط "دانــا ســترول": نعــارض بشــدة 

أي عمليــة تركيــة فــي شــمالي ســوريا وأبلغنــا تركيــا بهــذا بشــكل واضــح. ســترول: 

ــة  ــم الدول ــة تنظي ــن مواجه ــد" ع ــغل "قس ــوريا ستش ــمالي س ــة ش ــة التركي العملي

وســتأثر علــى الوضــع اإلنســاني وتعــرض قواتنــا للخطــر.

مديــر األمــن العــام اللبنانــي اللــواء "عبــاس إبراهيــم": المجتمــع الدولــي رفــض عرضــًا 

ــرى تعرقــل عــودة  ــاك دول كب ــى بلدهــم وهن ــن الســوريين إل ــًا إلعــادة الاجئي لبناني

الســوريين بحجــج عديــدة.

ــت األمــن  ــدة تثب ــات جدي ــاك حاجــة لمقارب ــة األردن "أيمــن الصفــدي": هن ــر خارجي وزي

ــران. ــة مــع إي ــاء عاقــات صحي واالســتقرار فــي جنــوب ســوريا وبن
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ثانيا: الحراك السياسي

ــون فــي شــمال  ــي الســوري: األزمــة اإلنســانية التــي يعيشــها المدني الدفــاع المدن
ــي  ــع الدول ــل المجتم ــي وتجاه ــل السياس ــاب الح ــكاس لغي ــي انع ــوريا ه ــي س غرب

ــن "2254". ــس األم ــرار مجل ــق الق تطبي

الدفــاع المدنــي: تحجيــم مطالــب الســوريين وحصرهــا باســتمرار إدخــال المســاعدات 
عبــر الحــدود هــو اختــزال للقضيــة الســورية بالبعــد اإلنســاني فقــط وخذالن للســوريين 

وتضحياتهــم.

المتحــدث الرســمي باســم قســد "آرام حنــا": نظــام األســد وافــق علــى إرســال تعزيزات 
مؤلفــة مــن دبابــات ومدرعــات إلــى ريفــي الرقــة و حلــب.

االئتــاف الوطنــي الســوري يطالــب بتحويــل التصويــت إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم 
المتحــدة بخصــوص نقــل المســاعدات األمميــة عبــر الحــدود الســورية.

االئتــاف: اســتمرار االبتــزاز الروســي واســتخدام الفيتــو فــي مجلس_األمــن والســماح 
لموســكو بتحديــد مصيــر ماييــن األشــخاص فــي المناطــق المحــررة يــدل علــى وجــود 

خلــل فــي بنيــة المجلــس.

ــرور 11  ــن م ــم م ــى الرغ ــوريين عل ــاف الس ــتطع إنص ــم يس ــن ل ــس األم ــاف: مجل االئت
ــد. ــقاط نظام_األس ــة وإس ــة والكرام ــي الحري ــة ف ــم المحق ــن مطالبه ــًا م عام

القائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة "مظلــوم عبــدي": هنــاك جهــود مــن 
ــدي  ــتعدون للتص ــن مس ــة ونح ــكرية التركي ــة العس ــف العملي ــي لوق ــب الروس الجان

ألي هجــوم علــى مناطقنــا.

ــز نقــاط  ــا بتعري ــدي":  قبلن ــوم عب ــة "مظل ــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطي القائ
جيــش النظــام فــي عين_العــرب و منبــج وكذلــك مناطــق حدوديــة لتقــوم بمهمتهــا 

فــي حمايــة الحــدود الســورية.
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ثالثا: التطورات الميدانية

أوال: على الصعيد األمني:

مناطق النظام:
ــوة ناســفة بســيارة عســكرية قــرب      ــن مــن قــوات النظــام بانفجــار عب ــل عنصري مقت

ــي الرقــة. ــوب غرب ــان" جن حقــل "صفي

ــي      ــام ف ــوات النظ ــع ق ــة مواق ــف المدفعي ــتهدف بقذائ ــكرية تس ــل العس الفصائ
ــي. ــاة الغرب ــف حم ــة" بري ــة "البرك قري

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: إصابــة شــخصين جــراء قصــف إســرائيلي اســتهدف محيــط     
بلــدة "الحميديــة" جنــوب طرطــوس.

مقتــل الشــرطي "أيمــن حمــورة" نائــب رئيــس مخفــر بلــدة "خربة غزالــة" التابــع لنظام     
األســد شــرقي درعــا برصــاص مجهولين.

قــوات النظــام تطلــق حملــة تمشــيط ضــد تنظيــم الدولــة فــي باديــة الســويداء     
الجنوبيــة بمشــاركة مســّيرات روســية.
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ــت      ــل رفع ــة ت ــي مدين ــام ف ــوات النظ ــًا لق ــتهدف موقع ــة تس ــيرة تركي ــرة مس طائ
ــب. ــمالي حل ش

ــرة      ــة كبي ــة مادي قتلــى وجرحــى فــي صفــوف قــوات النظــام وقســد وأضــرار مادي
نتيجــة غــارة بطائــرة مســيرة تركيــة علــى حاجــز مشــترك لقســد والنظــام فــي مدينــة 

تــل رفعــت.

مقتــل اثنيــن مــن عناصــر فــرع األمــن العســكري التابع لنظام األســد برصــاص مجهولين     
فــي بلــدة "ابطــع" بريــف درعا.

ــور      ــر تده ــروح إث ــوض وج ــخاص برض ــة 5 أش ــة: إصاب ــة إف إم" الموالي ــة "المدين إذاع
ــق حمــاه خــط حمــص – الرســتن. ــى طري ــة نقــل ركاب عل حافل

ــيارة      ــفة بس ــوة ناس ــار عب ــن بانفج ــة آخري ــام وإصاب ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت
ــة. ــرب الرق ــا" غ ــة "آثري ــي بادي ــكرية ف عس

برصــاص      العيــد"  المعارضــة "كنــان طالــب  الســابق فــي فصائــل  القيــادي  مقتــل 
الشــمالي. درعــا  بريــف  "جاســم"  فــي مدينــة  مجهوليــن 

ــي فــي      ــة الشــاب "حســان أســعد العــارف" بالقــرب مــن الفــرن اآلل ــى جث ــور عل العث
ــة. ــار طلقــات ناري ــي درعــا ويظهــر عليهــا آث ــة طفــس غرب مدين

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 3 آخريــن برصــاص مجهوليــن علــى الطريــق     
الواصــل بيــن بلدتــي "الغاريــة الشــرقية - المســيفرة" شــرقي درعــا.

ــى نقطــة      ــة عل ــم الدول ــن مــن قــوات النظــام بهجــوم لتنظي ــط وعنصري ــل ضاب مقت
ــة. ــي الرق ــوب غرب ــة" جن ــة "الرصاف ــي منطق ــكرية ف عس

ــيارة      ــفة بس ــوة ناس ــار عب ــن بانفج ــة آخري ــام وإصاب ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت
ــي. ــا الغرب ــف درع ــس" بري ــة "طف ــرب مدين ــكرية ق عس

الفصائــل العســكرية تســتهدف بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة مواقــع قــوات النظــام     
علــى محــور "ســراقب" بريــف إدلــب الشــرقي.
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مقتــل المدعــو "فريــد مصطفــى" القيــادي فــي إحــدى الميليشــيات التابعــة للنظام     
فــي محافظــة القنيطــرة جــراء اســتهدافه بغــارة نفذتهــا طائــرة إســرائيلية مســيرة 

علــى منطقــة "حضــر".

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي محيــط قريــة "حزاريــن"     
بريــف إدلــب الجنوبــي بقذائــف المدفعيــة.

ــة" بريــف      ــة غزال ــدة "خرب ــن فــي بل ــي برصــاص مســلحين مجهولي ــل شــاب مدن مقت
درعــا الشــرقي.

ــة      ــن تســجيل 93 حال ــة الطــب الشــرعي التابعــة للنظــام "زاهــر حجــو" يعل ــر هيئ مدي
انتحــار منــذ بدايــة العــام فــي مناطــق ســيطرة النظــام منهــم 67 مــن الذكــور و24 

ــران فقــط. مــن النســاء و21 حالــة خــال حزي

شــبكة أخبــار درعــا وريفهــا: مقتــل قيــادي فــي مجموعــة مــن قــوات النظــام تتبــع     
لـــ حــزب_اهلل اللبنانــي وإصابــة مرافقــه بجــروح بليغــة جــراء اســتهدافهما بالرصــاص 

المباشــر علــى طريــق جبــا - أم باطنــة فــي ريــف القنيطــرة.

ــدى      ــن إح ــقوطه م ــراء س ــده ج ــه وجس ــي رأس ــور ف ــه لكس ــر تعرض ــل إث ــاة طف وف
ــق. ــف دمش ــيا بري ــة قدس ــي مدين ــد ف ــاب العي ألع

وفــاة 3 أشــخاص وإصابــة اثنيــن آخريــن جــراء حــادث تصــادم ســيارتين عنــد مفــرق "أم     
حــوش" فــي منطقــة صافيتــا بمحافظــة طرطــوس.

مقتــل المــازم فــي قــوات النظام"فــراس أحمــد نصــر" وإصابــة عناصــر آخريــن خــال     
عمليــات التمشــيط ضــد تنظيــم الدولــة فــي الباديــة الســورية.

ــن      ــع لنظــام األســد برصــاص مجهولي مقتــل أحــد عناصــر فــرع األمــن العســكري التاب
فــي مدينــة "نــوى" غربــي درعــا.

مقتــل المدعــو "محمــود حســين الحبيســي" أحــد عناصــر فــرع األمــن العســكري     
ــا. ــمالي درع ــة" ش ــدة "محج ــي بل ــن ف ــاص مجهولي ــام برص ــع للنظ التاب
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تنظيــم الدولــة يشــن هجومــا علــى مواقــع لقــوات النظــام وميليشــيا "القاطرجــي"     
فــي باديــة المســرب غربــي ديرالــزور.

مقتــل 5 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بكميــن لخايــا تنظيــم الدولــة قــرب     
بلــدة "عنــز البوكريــدي" بريــف الرقــة الغربــي.

مقتــل ضابطيــن مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن باســتهداف الفصائــل العســكرية     

لمنصــة إطــاق صواريــخ علــى محــور "بــاال" فــي ريــف حلــب الغربــي.

مناطق قسد:

ــكري      ــز عس ــى حاج ــبان عل ــن الش ــة م ــل مجموع ــة تعتق ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــاري. ــد اإلجب ــكرات التجني ــى معس ــم إل ــكة وتنقله ــمال الحس ــة" ش ــدة "التوين ــرب بل ق

مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصابــة آخريــن بهجــوم لمجهوليــن اســتهدف ســيارة     
عســكرية علــى طريــق "المنخــر" شــرقي الرقــة.

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

"الشــبيبة الثوريــة" التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني تختطــف طفلــة قاصــرة     
فــي مدينــة القامشــلي بريــف الحســكة بغيــة تجنيدهــا فــي الحــزب وفــق موقــع 

ــنيوز. باس

ســقوط جرحــى إثــر اقتتــال عشــائري بيــن عائلتيــن فــي قريــة الحصــان بريــف ديــر الــزور     
الغربي.

وفــاة شــابين جــراء حــادث اصطــدام ســيارة مــع دراجــة ناريــة علــى طريــق ســلمية -     
الرقــة.

الطيــران التركــي المســّير يســتهدف تجّمــع آليــات تابعــة لقســد فــي قريــة خــان الجبل     
بريــف مدينــة المالكية شــمال شــرقي الحســكة.

مقتــل الشــاب "محمــد فاتــح خلــف الدهــام" وشــخص آخــر بعمليــة إنــزال جــوي     
للتحالــف الدولــي فــي قريــة الــزر شــرق ديرالــزور.
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مقتــل شــخص وإصابــة 4 آخريــن نتيجــة اقتتــال عشــائري فــي بلــدة "البحــرة" شــرقي     
ديرالــزور.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل عشــرات الشــبان علــى حواجزهــا العســكرية فــي     
محيــط مدينــة الرقــة وتســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري.

الجيــش التركــي يســتهدف مواقــع قســد علــى أطــراف مدينــة البــاب شــرقي حلــب     
بقذائــف المدفعيــة.

تنظيــم الدولــة يهاجــم مقــرًا لقســد فــي منطقــة "الجبــل" بمدينــة البصيــرة شــرقي     
ديرالزور.

ــة آخريــن بانفجــار عبــوة ناســفة فــي محيــط ســد      مقتــل عنصريــن مــن قســد وإصاب
تشــرين بريــف مدينــة منبــج شــرقي حلــب.

ــد      ــن بع ــف 10 مواطني ــيا قســد تختط ــة للنظــام: ميليش ــانا" التابع ــاء "س ــة األنب وكال
ــى ســكانها. ــداء عل ــف الحســكة واالعت مداهمــة عــدة قــرى فــي ري

ــام عيد_األضحــى      مقتــل شــخصين فــي مخيم_الهــول بريــف الحســكة فــي أول أي
المبــارك.
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الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف مواقــع لتنظيــم الدولــة فــي باديــة "الرصافــة"     
جنــوب غربــي الرقــة بالصواريــخ الفراغيــة.

مقتــل عنصريــن مــن قســد بهجــوم لمجهوليــن قــرب محطــة الميــاه فــي بلــدة "الــزر"     
شــرقي ديرالــزور.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي محيــط  بلــدة "عيــن     
المدفعيــة. بقذائــف  الرقــة  شــمال  عيســى" 

الجيــش الوطنــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قــوات "ي ب ك" فــي     
ــة. ــمال الرق ــى ش ــن عيس ــدة عي ــف بل ــس بري ــة الدب ــط قري محي

ــل      ــة وت ــي "الكوزلي ــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي قريت ــش الوطن الجي
ــة. ــف المدفعي ــكة بقذائ ــمال الحس ــن" ش اللب

مقتــل عنصريــن مــن قســد بقصــف مدفعــي للجيــش الوطنــي الســوري اســتهدف     

نقطــة عســكرية قــرب قريــة "صيــدا" شــمال الرقــة.
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المناطق المحررة

وفــاة طفــل متأثــرًا بإصابتــه إثــر انفجــار قنبلــة يدويــة قــرب مســجد "بــال" يــوم أمــس     
فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي.

إضــراب عــام فــي مدينــة "رأس العيــن" شــمال الحســكة احتجاجــًا علــى تــردي الوضــع     
األمني.

قوات النظام تستهدف بالمدفعية الثقيلة قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.    

ــن بينهــم 3 أطفــال جــراء 6 حــوادث ســير      ــة 7 مدنيي ــي الســوري: إصاب الدفــاع المدن
بمناطــق متفرقــة فــي شــمال غربــي ســوريا خــال الـــ 24 ســاعة الماضيــة.

قوات النظام تقصف بالمدفعية الثقيلة محيط قرية سان بريف إدلب الجنوبي.    

قــوات النظــام تســتهدف بقذائــف المدفعيــة محيــط بلــدة مجدليــا شــرق جبــل     
األربعيــن جنــوب محافظــة إدلــب.

ــة      مقتــل ســيدة وإصابــة 3 أشــخاص بينهــم طفــل جــراء قصــف مدفعــي علــى قري
ــب الشــمالي. معــارة النعســان بريــف إدل

إصابــة شــخص جــراء انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة فــي مدينــة عفريــن بريــف حلــب     
الشــمالي.

وفــاة رجــل وســيدة وإصابــة 4 أطفــال آخريــن بحالــة إغمــاء أثنــاء عملهم فــي تنظيف     
خــزان فــي معمــل مخلــل قــرب بلــدة "معــرة مصريــن" شــمال إدلب.

الدفــاع المدنــي الســوري: انتشــال جثــة شــاب توفــي غرقــًا فــي بحيــرة "ميدانكــي"     
بمدينــة عفريــن شــمال حلــب.

قصــف صاروخــي مصــدره مناطــق تســيطر عليهــا قســد يســتهدف منــازل المدنييــن     
فــي مدينــة اعــزاز شــمال حلــب.

الطيران الروسي يجدد استهداف محيط قرية "بينين" جنوب إدلب بعدة غارات.    

ــن بينهــم 3 أطفــال جــراء 6      ــة 6 مدنيي الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة شــاب وإصاب
ـ 24 ســاعة الماضيــة. حــوادث ســير بمناطــق متفرقــة فــي شــمال غربــي ســوريا خــال الــ
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ــة      ــر انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة علــى المحلــق الغربــي لمدين جرحــى مدنيــون إث
اعــزاز شــمال حلــب.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة مدنــي بجــروح جــراء قصــف مدفعــي لقــوات     
النظــام علــى قريــة "بليــون" فــي جبــل الزاويــة جنــوب إدلــب.

قوات النظام تستهدف بلدة "كفرنوران" بريف حلب الغربي بقذائف المدفعية.    

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل وإصابــة اثنيــن آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي مــن     
مخلفــات الحــرب فــي قريــة "براغيــدة" قــرب مدينــة اعــزاز شــمال حلــب.

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة شــابين وإصابــة امــرأة ورجــل برضــوض إثــر 3 حــوادث     
ســير بدراجــات ناريــة خــال اليــوم الثانــي مــن عيد_األضحــى فــي شــمال غربــي ســوريا.

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة شــاب غرقــًا فــي نهــر الفــرات قــرب مدينــة جرابلــس     
بريــف حلــب الشــرقي.
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إدلــب      ريــف  والرويحــة" فــي  "بينيــن ومجدليــا  قــرى  تســتهدف  النظــام  قــوات 
المدفعيــة. بقذائــف  الجنوبــي 

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف محيــط قريــة "مّشــون" بريــف إدلــب الجنوبــي     
بالصواريــخ الفراغيــة.

مقتــل شــخص وإصابــة آخــر جــراء اســتهداف دراجتهمــا الناريــة مــن قبــل طائــرة مســّيرة     
مجهولــة فــي قريــة "خلطــان" بريــف عفريــن شــمال حلــب.

ســقوط 3 قذائــف علــى قريــة مريميــن بريــف عفريــن مصدرهــا مناطــق ســيطرة     
قــوات ســوريا الديمقراطيــة اقتصــرت أضرارهــا علــى الماديــات.

مقتــل شــخص بانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي قريــة "بيــوض" بريــف     
الســلمية شــرقي محافظــة حمــاة.

قــوات النظــام تســتهدف أطــراف مدينــة "دارة عــزة" فــي ريــف حلــب الغربــي     
المدفعيــة. بقذائــف 

الفصائــل العســكرية تصــد محاولــة تســلل لقــوات النظــام علــى محــور "معــارة     
النعســان" شــمال شــرقي إدلــب.

مقتــل القيــادي فــي فصيــل لــواء صقور الشــمال "حســن الجمعــة" برصــاص مجهولين     
فــي مدينــة عفريــن شــمال حلب.

وفــاة مدنــي وإصابــة 5 آخريــن جــراء حــادث ســير بالقــرب مــن جســر "النبــي هــوري"     
بريــف مدينــة عفريــن شــمال حلــب.

وفاة شابين غرقًا في بحيرة "ميدانكي" بريف مدينة عفرين شمال حلب.    
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ثانيا: أخبار متفرقة:

القــوات الروســية تســتقدم تعزيــزات عســكرية مــن قاعــدة "الطرفــاوي" إلــى بلــدة     
عيــن عيســى شــمال الرقــة.

ــراف نظــام_     ــد برايــس": يكشــف اعت ــة "ني ــة األمريكي المتحــدث باســم وزارة الخارجي
األســد بمــا يســمى "الجمهوريــات الشــعبية" لوغانســك ودونيتســك عــن العزلــة 
ــع أي  ــي األوس ــع الدول ــم المجتم ــن، ال يدع ــس بوتي ــام والرئي ــن النظ ــتركة بي المش

محاولــة لتقســيم األراضــي الخاضعــة لســيادة أوكرانيــا.

قســد تعيــد افتتــاح "معبــر البريــد" النهــري فــي قريــة الحوايــج شــرقي ديرالــزور بعــد     
ــن جــراء اشــتباكات بينهــا وبيــن قــوات النظــام المتمركــزة علــى  ــل يومي إغاقــه قب

الضفــة المقابلــة فــي مدينــة المياديــن.

ــل الجيــش الوطنــي الســوري تصــل إلــى خطــوط التمــاس      ــزات عســكرية لفصائ تعزي
مــع قســد قــرب مدينــة "تــل رفعــت" شــمال حلــب فــي إطــار االســتعدادات للعمليــة 

العســكرية التركيــة المرتقبــة.

المجلــس العســكري لمنطقــة تــل رفعــت التابــع للمعارضــة الســورية يعلــن رفــع     
ــه الرســمية. ــه اســتعداداً النطــاق ســاعة الصفــر وفــق مــا نشــره علــى معرفات جاهزيت

انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن معظــم أحيــاء مدينــة الحســكة بســبب توقــف أغلــب     
المولــدات عــن العمــل نتيجــة فقــدان مــادة المــازوت.

"موقــع جيوبوليتيــكل مونيتــور" ينشــر تقريــرًا يقول فيه إن بشــار األســد "يراهن على     
نجــاح حــرب حليفــه الروســي فاديميــر بوتيــن فــي أوكرانيــا حتــى يضمــن بقــاءه فــي 
الســلطة". الموقــع: تشــهد الســاحة الدوليــة تطــورات ربمــا تهــدد بقــاء بشــار األســد 
علــى رأس النظــام. الموقــع: اســتراتيجية األســد هــي االســتمرار فــي إرضــاء الكرمليــن 
ــات  ــزداد قتامــة. الموقــع: الصعوب مــن أجــل البقــاء إال أن التوقعــات بنجــاح خطتــه ت
التــي تواجههــا روســيا فــي أوكرانيــا تجعــل الدعــم العســكري لألســد ضعيفــا وذلــك 

فــي غمــرة وضــع جيوسياســي يبــدو أنــه يتجــدد فــي منحــى مضــاد لهمــا.
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ــة التــي اســتهدفت جنــوب مدينــة طرطــوس      ــاة "12" اإلســرائيلية: الغــارة الجوي القن
غربــي ســوريا اســتهدفت محــاوالت إيرانيــة لجلــب أنظمــة دفــاع جــوي إلــى ســوريا 

مــن شــأنها أن "تغيــر قواعــد اللعبــة".

ــًا ينــص علــى تحويــل المــدن الجامعيــة إلــى      رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر قانون
ــًا. ــًا وإداري ــع إداري مســتقلة مالي ــات عامــة ذات طاب هيئ

وفــاة الروائــي و المــؤرخ الســوري "خيــري الذهبــي" عــن عمــر يناهــز 76 عامــًا بعــد     
معانــاة مــع المــرض فــي العاصمــة الفرنســية باريــس.

إطــاق مشــروع "أمــل وتكامــل" الــذي يهــدف إلــى إضافــة برنامــج تعليمــي فــي     
ــن  ــور ممثلي ــة بحض ــي الكلي ــي ف ــب النفس ــم للط ــاء قس ــرة إلنش جامعة_حلب_الح
عــن االتحــاد األوروبــي وجامعــة حلــب الحــرة والهيئــة الســورية لاختصاصــات الطبيــة 

باإلضافــة إلــى الشــركاء والداعميــن.

خــروج المعتقــل "ماجــد زيــن الديــن" المنحــدر مــن قريــة ســرجة بريــف إدلــب الجنوبــي     
مــن ســجون نظــام األســد بعــد اعتقــال دام 11 ســنة.

ردود فعــل غاضبــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي علــى خلفيــة ظهــور الشــيخ     
أســامة الرفاعــي فــي تســجيل مصــور إلــى جانــب إســماعيل هنيــة رئيــس المكتــب 

السياســي لـــ حركة_حمــاس بحضــور عــدد مــن علمــاء العالــم اإلســامي.

احتجاجــات فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي أمــام دوار الســنتر ألصحــاب صاالت     
االنترنــت علــى خلفيــة فــرض المجلــس المحلــي فــي المدينــة ضرائــب عاليــة إضافــًة 

لقطــع خدمــة االنترنــت عــن أكثــر مــن 40 مركــز فــي المدينــة.

ــام"      ــع الس ــة "نب ــى منطق ــرة إل ــكرية كبي ــزات عس ــتقدم تعزي ــي يس ــش الترك الجي
شــمال شــرقي ســوريا.

مديريــة صحــة إدلــب والكــوادر الطبيــة في محافظة إدلــب ينظمون وقفــة احتجاجية     
رفضــًا للتهديــدات الروســية بمنــع تمديــد قــرار إدخــال المســاعدات اإلنســانية عبــر 

الحــدود وتســليم ملفهــا لنظــام األســد.
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التنــف      قاعــدة  فــي  الثــورة"  "مغاويــر  فصيــل  زودت  واشــنطن  المــدن:  صحيفــة 
ســوريا. فــي  الروســي  التوتــر  لمواجهــة  الصاروخيــة  "هايمــرز"  بمنظومــة 

ــد التحالــف الدولــي فــي      وفــد أمريكــي برئاســة الســيناتور ليندســي غراهــام وقائ
ســورياوالعراق الجنــرال "جــون برينــان" يــزور ســجن الحســكةالذي يضــم مئــات العناصــر 

مــن تنظيــم الدولــة.

رئيس النظام "بشار األسد" يزور المنطقة الحرارية في ريف حلب الشرقي.    

ــة بالمســاعدات اإلنســانية إلــى      األناضــول: األمــم المتحــدة ترســل 44 شــاحنة محمل
محافظــة إدلــب عبــر معبــر "بــاب الهــوى الحــدودي".

صحيفــة "تشــرين" التابعــة للنظــام: إغــاق 2500 منشــأة تجاريــة وخدميــة وصناعيــة     
وإحالــة 1212 تاجــرًا إلــى القضــاء بســبب "مخالفــة القوانيــن".

ــلح      ــتهداف مس ــرض الس ــاده تتع ــول إن ب ــي آكار" يق ــي "خلوص ــاع الترك ــر الدف وزي
فــي شــمالي ســوريا خصوصــًا مــن منبــج و تل_رفعــت ويشــير إلــى تزايــد الهجمــات 

ــا فــي تلــك المناطــق. العســكرية ضــد قــوات تركي

األناضــول: وفــد مــن 8 علمــاء مســلمين يصــدرون بيانــًا ينصحــون فيــه حركــة "حمــاس"     
بمراجعــة قرارهــا حــول اســتعادة العاقــة مــع نظام_األســد بســبب مــا يترتــب عليــه 

مــن "مفاســد عظيمــة".

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تنشــئ غرفــة عمليــات مشــتركة مــع قــوات النظــام في     
منطقــة عين_العــرب شــرقي حلب.

موقــع "العربــي الجديــد": مطــار منــغ العســكري شــمال حلــب الــذي تســيطر قســد     
أصبــح خاضعــًا مؤخــرًا بشــكل شــبه كامــل للميليشــيات اإليرانيــة. العربــي الجديــد: 
تعزيــزات عســكرية مــن الفرقــة الرابعــة المدعومــة مــن إيــران وصلــت مــن ريــف 
ــه  ــرة واســتقرت بداخل ــب خــال األســابيع األخي ــغ" بريــف حل دمشــق إلــى مطــار "من

ــه. ــي محيط ــًا ف ــت نقاط وثبت

الســلطات التركيــة ترحــل عشــرات الســوريين إلــى األراضــي الســورية عبــر معبــر "بــاب     
الســامة" بريــف حلــب الشــمالي بعــد ضبطهــم أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــى أوروبا 
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بطريقــة غيــر شــرعية.

ــة علــى طــول خــط التمــاس مــع      ــل اســمنتية وســواتر ترابي قــوات النظــام تنشــر كت
مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري قبالــة مدينتــي "تــل أبيــض" شــمالي 

الرقــة و"رأس العيــن" شــمالي الحســكة.

احتجاجــات فــي الحســكة و القامشــلي علــى قــرار "اإلدارة الذاتيــة" التابعــة لقســد     
قطــع الكهربــاء لمــدة أســبوعين بســبب أعمــال الصيانــة.

مقتــل 3 أشــخاص إثــر انفجــار لغــم مــن مخلفــات الحــرب بســيارة فــي األراضــي الزراعية     
لبلــدة "الحويــز" بريــف حمــاة الشــمالي الغربي.

مديــر مؤسســة الحبــوب فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة "حســان محمــد" يحــذر     
مــن مامــح مجاعــة تلــوح منــذ اآلن فــي ســوريا بســبب تراجــع إنتــاج القمــح المحلــي 
ولجــوء النظــام إلــى "حلــول قاصــرة تنــال مــن رغيــف الســوريين". حســان محمــد: إنتــاج 
القمــح فــي جميــع المناطــق ال يصــل إلــى 1.6 مليــون طــن فــي حيــن أن االســتهاك 

ضعــف هــذه الكميــة بالحــد األدنــى.

وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي حكومــة النظــام تلغــي بيــع الخبــز     
بالســعر "المدعــوم" للجمعيــات الخيريــة فــي مدينــة حلــب بمــا فيهــا المعنيــة برعاية 

ذوي االحتياجــات الخاصــة.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــاك  ــو": هن ــتا فيله ــدو كوس ــي "رونال ــفير البرازيل ــي الس ــن الدول ــس األم ــس مجل رئي
تفــاؤل بشــأن المشــاورات بيــن األعضــاء لتمديــد تفويــض نقــل المســاعدات مــن تركيــا 

إلــى ســوريا عبــر "بــاب الهــوى".

الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة "لينــدا تومــاس غرينفيلــد" تطالــب بتجديــد 
تفويــض آليــة إيصــال المســاعدات إلــى ســوريا عبــر معبر_باب_الهــوى الحــدودي.

روســيا تصــوت ضــد مشــروع قــرار فــي مجلــس األمــن ينــص علــى تمديــد إيصــال 
المســاعدات األمميــة إلــى ســوريا عبــر تركيــا لمــدة عــام.

منظمة_العفو_الدوليــة ترفــض الفيتــو الروســي ضــد إيصــال المســاعدات إلى ســوريا 
عبــر الحــدود وتصفــه بأنــه "ضربــة لحقــوق اإلنســان".

ــال  ــاص بإدخ ــرار الخ ــد الق ــى تمدي ــن إل ــس األم ــو مجل ــة: ندع ــو الدولي ــة العف منظم
ــوريا. ــى س ــدود إل ــر الح ــاعدات عب المس

منظمــة الصحــة العالميــة: نحــو 4.4 مليــون شــخص بشــمال غــرب ســوريا بحاجــة 
للمســاعدات وهــم يعتمــدون علــى عبورهــا عبــر الحــدود.

ــر  ــة عب ــاعدات األممي ــد المس ــى تمدي ــق عل ــيا تواف ــرس": روس ــيتد ب ــة "أسوش وكال
الحــدود إلــى ســوريا لمــدة 6 أشــهر. أسوشــيتد بــرس: موســكو تقتــرح تعديــات 
علــى مشــروع قــرار قدمتــه أيرلنــدا و النرويــج لتقليــص اإلطــار الزمنــي للمســاعدات 

ــر الحــدود. عب

صحيفــة "الشــرق األوســط": الخطــة اللبنانيــة إلعــادة الاجئيــن الســوريين إلــى بادهــم 
ــًا داخــل  ــن أمني ــة العائدي ــة لحماي ــات دولي علــى دفعــات شــهرية تفتقــد إلــى ضمان

ســوريا وتقديــم الدعــم االجتماعــي لهــم.
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رئيــس دائــرة الهجــرة فــي اســطنبول "بيــرم يالنســو": منح الجنســية لاجئين الســوريين 
ســيكون مشــروطًا بإتقــان المرشــح لنيلهــا أكثــر من 50% مــن اللغــة التركية.

ــل  ــان مــن قب ــن الســوريين فــي لبن منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش": إعــادة الاجئي
الســلطات اللبنانيــة يعــد انتهــاكًا اللتزامــات لبنــان بعــدم إعادتهــم قســرًا إلــى ســوريا.

ــرًا  ــوريا خط ــى س ــم إل ــي عودته ــيواجهون ف ــوريين س ــن الس ــش: الاجئي ــس ووت رايت
ــاد. ــكال االضطه ــن أش ــره م ــب أو غي ــرض للتعذي ــًا بالتع واضح

مجلــس األمــن الدولــي يؤجــل التصويــت علــى تمديــد آليــة إدخــال المســاعدات إلــى 
ســوريا دون تحديــد الموعــد.

"أندريــاس  األوروبيــة  التابعــة للمفوضيــة  اإلنســانية  المســاعدات  بــإدارة  مســؤول 
نقــل  لتمديــد تفويــض  الدبلوماســية  الجهــود  اســتمرار  يؤكــد  باباكونســتانتينو" 

"باب_الهــوى". عبــر معبــر  ســوريا  إلــى  المساعدات_اإلنســانية 
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ــيا  ــا روس ــي فرضته ــزاز الت ــة االبت ــا بحال ــا وصفه ــدد بم ــوري ين الدفاع_المدني_الس
علــى المساعدات_اإلنســانية واســتخدامها كورقــة ضغط لتحقيق مكاســبها. الدفاع 
ــي: روســيا توظــف ملــف المســاعدات فــي مصلحتهــا السياســية دون أدنــى  المدن
اعتبــار للقيــم اإلنســانية مــع االســتفادة مــن الوضــع الدولــي الراهــن وغيــاب الجديــة 
ــي: المســاعدات  ــف السياســي فــي ســوريا. الدفــاع المدن فــي التعاطــي مــع المل
ُربطــت بتنــازالت هدفهــا دعــم النظــام وتعويمــه وتوفيــر غطــاء أممــي الســتخدام 
أمــوال الــدول المانحــة فــي إعــادة إعمــار مؤسســات النظــام وســجونه وزيــادة إثــراء 

شــبكة الفســاد وأمــراء الحــرب تحــت بنــد "التعافي_المبكــر".

صحيفــة "الشــرق األوســط": معركة الســوريين مــع العيش تتفاقم مــع ازدياد معدالت 
الفقــر وأنظــار الماييــن متجهــة إلــى المواجهــة الدبلوماســية فــي مجلس_األمــن 

حــول تمديــد إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود.

وكالــة "فرانــس بــرس" نقــًا عــن دبلوماســيين: األعضــاء العشــرة غيــر الدائميــن فــي 
ــر الحــدود  ــى ســوريا عب ــد إدخــال المســاعدات إل ــدون تمدي ــن يؤي مجلس_األمــن الذي
لعــام واحــد ســيطرحون مشــروعًا للتمديــد 9 أشــهر فــي محاولــة إلنهــاء المواجهــة 

بيــن روســيا والــدول الغربيــة.

وزيــر الُمهجريــن فــي حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة "عصــام شــرف الديــن" يقــول 
ــى  ــة وكريمــة" ويشــير إل ــى بادهــم ســتكون "آمن ــن الســوريين إل إّن عــودة الاجئي
ــر اللبنانــي: طلبــت مــن مفوضيــة الاجئيــن ترحيــل  وجــود ضمانــات دون ذكرهــا. الوزي

الاجئيــن السياســيين والمطلوبيــن لنظــام األســد إلــى بلــد ثالــث.

منسقو_استجابة_ســوريا يحــذر مــن نتائــج توقــف إدخــال المســاعدات مؤكــدًا أنــه 
ســيمنع المســاعدات الغذائيــة عــن أكثــر مــن مليونــي شــخص وســيحرم 2.65 مليــون 

شــخص مــن الميــاه النظيفــة.
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الســفيرة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة "لينــدا تومــاس غرينفيلــد": تحدثــت مــع 
منظمــات إنســانية غيــر حكوميــة تعمــل علــى إيصــال المســاعدات عبــر الحــدود داخــل 
إدلــب، وأخبرونــي عــن ماييــن الســوريين الذيــن لــن يتــم إطعامهــم إذا لــم يتــم تجديــد 
آليــة األمــم المتحــدة عبــر الحــدود. غرينفيلــد: تلتــزم الواليات_المتحــدة بتقديــم 

المســاعدة فــي إدلــب وســنواصل القتــال مــن أجــل إعــادة تفويــض اآلليــة.

المســاعدات  إيصــال  تمديــد تفويــض  الدولــي علــى  األمــن  اتفــاق فــي مجلــس 
اإلنســانية األمميــة إلــى شــمال غربــي ســوريا عبــر الحــدود لمــدة 6 أشــهر.

ــر خــاص عــن  ــم تقري ــن العــام لألمــم المتحــدة تقدي ــب مــن األمي ــس األمــن يطل مجل
االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا فــي موعــد أقصــاه 10 كانــون األول 2022.

مجلــس األمــن الدولــي يصــدق علــى قــرار تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات األمميــة 
إلــى ســوريا عبــر تركيــا لمــدة 6 أشــهر.

ــاعدات  ــال المس ــة إيص ــول آلي ــي ح ــرح الروس ــر المقت ــوريا: تمري ــتجابة س ــقو اس منس
إلــى شــمال غربــي ســوريا يعنــي االعتــراف المباشــر بشــرعية نظام_األســد والتمهيــد 

بشــكل غيــر مباشــر لعودتــه الكاملــة إلــى المحافــل الدوليــة.

منســقو االســتجابة: لقــد أثبــت مجلــس األمــن الدولــي عــدم قدرتــه علــى اتخــاذ أي 
قــرار حاســم فيمــا يخــص العمليــات اإلنســانية فــي ســوريا ويجــب إعــادة النظــر فــي 

فعاليــة المجلــس وقدرتــه علــى اتخــاذ القــرار.

منســقو االســتجابة: نؤكــد أن القــرار األخيــر هــو الحلقــة األخيــرة فــي بــدء عمليــات 
إغــاق معبــر باب_الهــوى الحــدودي أمــام العمليــات اإلنســانية خــال الفتــرة القادمة 

وتحويــل مســار المســاعدات اإلنســانية إلــى مناطــق ســيطرة نظــام األســد.

ــة  ــد آلي ــول تمدي ــي ح ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــا بق ــن ترحيبه ــة تعل ــة التركي الخارجي
إيصــال المســاعدات األمميــة إلــى ســوريا عبــر تركيــا لمــدة 6 أشــهر. الخارجيــة: اآلليــة 
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المذكــورة تلعــب دورا حيويــا فــي إيصــال المســاعدات لقرابــة 4.1 مليــون ســوري 
شــمال غــرب ســوريا.

المنتــدى اإلقليمــي الدولــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي ســوريا: 
تخفيــض اإلطــار الزمنــي لترخيــص عبــور المســاعدات إلــى شــمال غربــي ســوريا وعــدم 
اليقيــن بشــأن تمديــده فــي كانــون الثانــي المقبــل ســيكون لــه آثــار ضــارة كبيــرة على 

االســتجابة اإلنســانية.

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تعلــن عــن اجتمــاع فــي الـــ21 مــن الشــهر الحالــي 
ــرار  ــد ق ــي ض ــن الدول ــس األم ــي مجل ــو" ف ــض "الفيت ــق النق ــتخدام ح ــة اس لمناقش

ــر الحــدود. ــد تفويــض إيصــال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا عب تمدي
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــن الســوريين:  ــاَة الاجئي ــا يضاعــُف معان “واشــنطن بوســت”: الغــزو الروســي ألوكراني

ــاة  ــذ شــباط الماضــي يهــّدد شــرياَن الحي ــا المســتمُرّ من ــات الغــزو الروســي ألوكراني ب

ــن يعتمــدون بشــكٍل أساســي  ــن النازحيــن فــي شــماِل ســوريا والذي األساســي لمايي

علــى المســاعدات. وتقــول صحيفــُة “واشــنطن بوســت” إَنّ بعــَض العائــات فــي 

مخّيمــات النازحيــن الســوريين يعيشــون علــى الخبــزِ فقــط وســَط التضّخــمِ الذيــن 

ســاهم فــي ارتفــاِع أســعار الســلِع األساســية. ولفتــت الصحيفــة فــي تقريــر لهــا أَنّ 

وكاالِت اإلغاثــة تحــّذر مــن كارثــٍة تلــوح فــي األفــق فــي شــمال غــرِب ســوريا إذا لــم 

يتــّم تمديــُد قــرارِ مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة الــذي يســمح بمــرور إمــداداِت 

اإلغاثــة عبــَر الحــدود التركيــة الســورية لمــّدة عــامٍ آخــَر قبــَل انتهائــه فــي 10 تمــوز. 

وقالــت عــّدُة وكاالت إغاثــة فــي بيــاٍن صــدَر هــذا األســبوع، إذا تــَمّ قطــُع الممــرِّ 

ر لهــا”. ــَرّ ــاة ال مب ــك فــي “معان اإلنســاني، فســوف يتســّبب ذل

صحيفــٌة أمريكّيــٌة تحــّذُر مــن صــدامٍ عســكريٍّ “أمريكــي – روســي” في ســوريا: حّذرت 

ــي  ــي ف ــي واألمريك ــين الروس ــن الجيش ــي بي ــدامٍ عرض ــن ص ــك” م ــة “نيوزوي صحيف

ــل الحــرب، واالنســحاُب الكامــل مــن  ــزُع فتي ــه بوســع واشــنطن ن ــرت أَنّ ســوريا، واعتب

ســوريا فــي ظــّل التوّتــر غيــرِ المســبوق فــي أوروبــا. وحــّذرت كاتبــُة المقــال، الصحفيــة 

ــن  ــة بي ــتداَد المواجه ــرقية واش ــا الش ــي أوروب ــة ف ــن أَنّ األزم ــتيان”، م ــي كريس “بون

ــن موســكو وواشــنطن.  ــرٍ مــن مخاطــر نشــوِب الحــرب بي ــدان بشــكٍل كبي ــن، يزي البلدي

النوويــة  الترســانات  ألَنّ  الصقــور،  حتــى  تخيــُف  الفكــرَة  “هــذه  أَنّ  إلــى  ولفتــْت 

ة مــراٍت”. ــم عــَدّ ــر العال ــًة لتدمي ــَمّ اســتخداُمها، كافي لواشــنطن وموســكو، إذا ت
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ــار دوالر فــي  ــة لشــحنات الكبتاغــون بلغــت 5،7 ملي ــر شــبيغل”: القيمــة اإلجمالي “دي

ــام 2021!:  ع

ــة:  ــياحة أيديولوجي ــرب… س ــا الح ــي دّمرته ــوريا الت ــى س ــن إل ــياح الغربيي ــودة الس ع

ــرًا لمراســلتها فــي بيــروت ســارة دعــدوش،  نشــرت صحيفــة “واشــنطن بوســت” تقري

قالــت فيــه إن الســياح الغربييــن أخــذوا بالعــودة إلــى ســوريا التــي حّطمتهــا الحــرب 

وســط انتقــادات. فبعــد ســنوات مــن الحــرب بــدأ الســياح الغربيــون بالعــودة إلــى 

ســوريا مختلفــة. والحــظ مرشــدو الســياحة والشــركات الســياحية زيــادة نســبية فــي 

ــح التأشــيرات الســياحية فــي  ــدأت الســلطات بمن ــة، وب ــدول الغربي ــزوار مــن ال عــدد ال

تشــرين األول/أكتوبــر للســياح الراغبيــن بالمشــاهدة الشــخصية لبلــد طالمــا احتــل 

ــن.  ــا بالاجئي ــرق أوروب ــة، وأغ ــنوات الماضي ــال الس ــم خ ــي باده ــزة ف ــات التلف شاش

وأشــارت إلــى الســائح البريطانــي نيــك وايــت، الــذي كان يقــف إلــى جانــب القلعــة 

التاريخيــة فــي مدينــة حلــب، وعّبــر عــن صدمتــه مــن الدمــار الــذي أصــاب أجــزاء منهــا 

ــدًا،  ــرق أب ــم تخت ــة ل ــوار القلع ــياحي إن أس ــده الس ــال مرش ــة. وق ــرب األهلي ــاء الح أثن

مشــيرًا إلــى الشــقوق والفتحــات الرفيعــة فــي جدرانهــا، حيــث أطلــق، قبــل 800 عــام، 

ــوا الزيــت المغلــي علــى الغــزاة الصليبييــن. وتحولــت  رمــاُة الســهام ســهاَمهم، وصّب

هــذه الشــقوق عــام 2013 إلــى نقــاط القناصــة.

صحيفــة "صبــاح" التركيــة كشــفت عــن ثاثــة عــروض ســعودية قدمــت ألنقــرة بهــدف 

تعزيــز التعــاون التجــاري، وهــي القيــام باســتثمارات مشــتركة فــي دول ثالثة، وإنشــاء 

معــرض تركــي فــي الســعودية، ومشــاركة شــركات تركيــا فــي مشــاريع البنــى 

التحتيــة فــي المملكــة بقيمــة 3.3 تريليــون دوالر. 
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سادسا: رؤية تحليلية

شــهدت أروقــة األمــم المتحــدة معركــة دبلوماســية بيــن الغرب وروســيا حــول تمديد 
إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود مــن خــال معبــر بــاب الهــوي، وهــو أخــر معبــر متــاح 
نتيجــة السياســة الروســية الداعيــة إلــى إعــادة حصــر طــرق إيصــال المســاعدات بنظــام 
ــال، ألن  ــذا المج ــي ه ــية ف ــإرادة الروس ــوخ ل ــرا للرض ــرب مضط ــد كان الغ ــد، وق األس
روســيا ال تعيــر اهتمــام باآلثاراإلنســانية الكارثيــة المتوقعــة لهــذا اإليقــاف وهــو 
مــا ســينعكس ســلبا علــى حيــاة أكثــر مــن أربعــة ماييــن ســوري منهــم 2.6 مليــون 
ــدة،  ــم المتح ــا األم ــي تموله ــاريع الت ــن المش ــر م ــكل مباش ــاعدات بش ــون مس يتلق
هــذه االنعكاســات دفعــت بالرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان لاتصــال بالرئيــس 
بوتيــن وحضــه علــى تمديــد قــرار إدخــال المســاعدات، وقــد تــم التوافــق علــى 
تمديــد اإلدخــال لمــدة ســتة أشــهر جديــدة، وعليــه تــم تأجيــل المشــكلة إلــى ســتة 
أشــهر أخــرى وقــد زادت قناعــة روســيا بــأن يدهــا عليــا فــي هــذه المعركــة والغــرب 
ســيكون مضطــرا فــي كل مــرة ليتماشــى مــع اإلرادة الروســية، ولكــن يبقــى الســؤال 
ــكل  ــر وبش ــاق المعب ــى إغ ــهر عل ــتة أش ــد س ــيا بع ــرت روس ــو أص ــاذا ل ــوح م المفت

نهائــي؟

ــى  ــة عل ــهد كارث ــة ستش ــى أن المنطق ــود إل ــياق تق ــذا الس ــي ه ــات ف كل التحلي
ــن  ــروج م ــا الخ ــرب وتركي ــتطيع الغ ــل يس ــؤال ه ــى الس ــاني، ويبق ــتوى اإلنس المس

ــي؟ ــزاز الروس ــة االبت ــت يافط تح

أن اإلجابــة النظريــة قــد تكــون ســهلة اإلجابــة وهــي نعــم بمعنــى أن الــدول المانحــة 
مباشــر  بشــكل  اإلنســانية  بالمســاعدات  الخاصــة  التمويــات  توجيــه  لهــا  يمكــن 
للمنطقــة عبــر وكاء مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، ولكــن عمليــا األمــر أعقــد 
مــن ذلــك فهيــاكل التمويــل األساســية لبرامــج المســاعدات اإلنســانية التــي توافقــت 
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ــدة  ــم المتح ــي األم ــة ف ــة العامل ــزة المختص ــي األجه ــا ه ــل به ــى العم ــدول عل ال
مثــل مكتــب األميــن العــام للشــؤون اإلنســانية األوتشــا، وقــد تراكمــت هيــاكل إداريــة 
ومعلوماتيــة مرتبطــة بهــذه األجهــزة، ممــا ُيوجــد صعوبــة كبيــرة لــدى الــدول فــي 
اجتــراح آليــة جديــدة للتمويــل خــارج األمــم المتحــدة، كمــا أنــه ليــس مــن اليســير علــى 
ــاط بهــا  الغــرب تجــاوز أطــر المنظمــة التــي يدعــم وجودهــا ويراهــا المنظمــة المن
ــا، وعليــه فيبــدو أن الغــرب ســيبقى راضخــا لابتــزاز  التدخــل فــي مثــل هــذه القضاي
الروســي فــي كل مــرة، وســيبقى مصيــر المســاعدات الخاصــة بأكثــر مــن أربعــة 

ماييــن ســورية تخضــع لبــازار دولــي يقــوده التعنــت والاإنســانية الروســية. 
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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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