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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

ــام  ــف": الس ــرا لي ــى "بارب ــرق األدن ــؤون الش ــة لش ــة األمريكي ــر الخارجي ــاعدة وزي مس
ــعب  ــة للش ــق العدال ــدون تحقي ــًا ب ــون ممكن ــن يك ــوريا ل ــي س ــم ف ــتقرار الدائ واالس

ــه. ــد وفظائع ــن األس ــاءلة ع ــز المس ــنواصل تعزي ــوري وس الس

زعيــم حــزب المســتقبل التركــي "أحمــد داوود أوغلــو": ال يمكــن ألي جهــة أن تلــزم 
الاجئيــن الســوريين بالعــودة إلــى بادهــم دون أن تتحقــق الظــروف المائمــة إذ ال 

يوجــد أمــن فــي ســوريا وال يوجــد تحســن فــي الوضــع المعيشــي.

بنــاء  زيــارة تفقديــة لمشــروع  التركــي "ســليمان صويلــو" يجــري  الداخليــة  وزيــر 
وحــدات ســكنية فــي مدينــة تــل أبيــض بريــف الرقــة والتــي تشــرف علــى تنفيذهــا 
إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة "آفــاد" . وقــال صويلــو: مســاحة األرض المخصصــة 
للمشــروع تبلــغ 1200 دونــم وســيتم فــي المرحلــة األولــى بنــاء 10 آالف وحــدة 
ســكنية يعيــش فيهــا نحــو 64 ألــف شــخص. وأشــار صويلــو: المشــروع ســيكون واحــدًا 
مــن 13 آخريــن ســتتم إقامتهــا فــي جرابلــس و البــاب و رأس_العيــن والتــي ستشــمل 

بنــاء نحــو 240 ألــف منــزل.

ــان مــوس يقــول  ــة إي ــة األميركي ــب منســق مكافحــة اإلرهــاب فــي وزارة الخارجي نائ
إنــه ال يمكــن تجاهــل المخــاوف الجديــة التــي يطرحهــا المحتجــزون والنازحــون فــي 
شــمال شــرقي ســوريا. وقــال مــوس: علــى الرغــم مــن التحديــات يمكننــا إحــراز تقــدم 
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ويمكــن تحقيــق إعــادة قاطنــي هــذه المخيمــات إلــى أوطانهــم وإعــادة تأهيلهــم 
وإدماجهــم.

ــة نجيــب ميقاتــي: أدعــو المجتمــع الدولــي إلــى التعــاون  رئيــس الحكومــة اللبناني
مــع لبنــان إلعــادة النازحيــن الســوريين إلــى بلدهــم وإال فســيكون للبنــان موقــف ليس 
ــق  ــى إخــراج الســوريين مــن خــال تطبي ــى دول الغــرب وهــو العمــل عل مســتحبا عل

القوانيــن اللبنانيــة بحــزم.

نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي "ميخائيــل بوغدانــوف" يقــول إن بــاده ســتواصل 
مســاعيها لتتخلــى أنقــرة عــن إجــراء عمليــة عســكرية فــي شــمال ســوريا.

الخارجيــة الروســية: المحادثــات مســتمرة مــع أنقــرة بهــدف التوصــل إلــى حل ســلمي 
لكافــة القضايــا ومعالجــة مخــاوف أنقــرة األمنية.

ــود  ــا: يع ــدى تركي ــن ل ــؤون الاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــل المفوضي ممث
ــى ســوريا. ــا إل أســبوعيًا نحــو 800 الجــئ ســوري مــن تركي
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ــط  ــتواصل الضغ ــكو س ــوف": موس ــل بوغدان ــي "ميخائي ــة الروس ــر الخارجي ــب وزي نائ

علــى أنقــرة للتخلــي عــن عمليتهــا العســكرية المحتملــة فــي شــمال ســوريا. وقــال 

ــة الدســتورية الســورية مــن  ــوف: فكــرة نقــل مقــر انعقــاد اجتماعــات اللجن بوغدان

ــاق  ــى اتف ــل إل ــل التوص ــورية ونأم ــراف الس ــل األط ــن قب ــر م ــد النظ ــي قي ــف ه جني

ــي. ــي والدبلوماس ــط السياس ــى الخ عل

إلــى مراجعــة  الخارجيــة األميركيــة "نيــد برايــس": نتطلــع  المتحــدث باســم وزارة 

العقــود النهائيــة لصفقــة نقــل الغــاز المصــري ســنويًا إلــى لبنــان عبــر ســوريا لضمــان 

ــد. ــام األس ــى نظ ــة عل ــر" المفروض ــات "قيص ــا عقوب ــدم مخالفته ع

ــرائيل  ــرام إس ــرورة احت ــى ض ــد عل ــروف": نؤك ــيرغي الف ــي "س ــة الروس ــر الخارجي وزي

ــدة. ــم المتح ــي األم ــق ف ــار دمش ــف مط ــنبحث قص ــوريا وس ــيادة س لس

العاهــل األردنــي عبــد اهلل الثانــي بــن الحســين فــي مقابلــة مــع قنــاة "ســي إن بــي 

ســي": مــع تراجــع دور روســيا فــي ســوريا عــاد تنظيــم الدولــة للظهــور. العاهــل 

األردنــي: تراجــع دور روســيا فــي ســوريا جعلنــا نواجــه مشــاكل مــع الميليشــيات 

الشــيعية العاهــل األردنــي: الميليشــيات الشــيعية فــي ســوريا زادت مــن عمليــات 

تهريــب الســاح والمخــدرات.

ــار  ــتطيع االنتظ ــان ال يس ــي": لبن ــب ميقات ــف "نجي ــة المكل ــة اللبناني ــس الحكوم رئي

ــي:  ــال ميقات ــم. وق ــى باده ــن إل ــادة الاجئي ــوريا إلع ــي س ــة ف ــاء األزم ــى انته حت

ــر ديموغرافــي  ــان قــد يدفــع إلــى تغيي ــن الســوريين الحالــي فــي لبن وجــود الاجئي

ــة. ــن الدولي ــك يجــب اتخــاذ قــرارات فــي هــذا اإلطــار تراعــي القواني ــاد لذل فــي الب

المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة "إبراهيــم كالــن" يقــول إنــه مــن غيــر الممكــن أن 

تتفــق بــاده مــع نظــام األســد علــى تســليم الاجئيــن الســوريين. كالــن: ننفــي وجــود 

أي اتصــال سياســي بيــن الحكومــة التركيــة ونظــام األســد. 
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 كالــن: وحــدات االســتخبارات التركيــة تتفــاوض مــع اســتخبارات نظــام األســد مــن أجــل 
مصالحنــا الوطنيــة.

كالــن: نعلــم جميعــًا أن الاجئيــن الســوريين يجــب أن يعــودوا فــي النهايــة لكننــا نعمــل 
علــى أن تكــون العودة بشــكل إنســاني.

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: مــا إن تنتهي تجهيزاتنا ســنبدأ عملية عســكرية 
جديــدة في ســوريا.

رئيــس لجنــة التحقيــق التابعــة لألمــم المتحــدة حــول ســوريا "باولــو بينيــرو": ندعــم 
تأســيس آليــة أمميــة مســتقلة لكشــف مصيــر المفقوديــن فــي ســوريا.

بينيــرو: مــا نقتــرح القيــام بــه ينــدرج فــي الســياق اإلنســاني ويجــب عــدم الخلــط بيــن 
المســاءلة الجنائيــة أو مســار العدالــة أو المســؤولية وبيــن البحــث عــن المختفيــن 

ــن. والمفقودي
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بينيــرو: إذا تــم الخلــط بيــن المســارين لــن نتوصــل إلــى هدفنــا األساســي وهــو أن 

نتمكــن مــن الحصــول علــى معلومــات نقدمهــا إلــى أســر المختفيــن والمفقوديــن.

ــر بيدرســون": التســوية السياســية هــي  المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا "غي

ــاة الشــعب الســوري. الســبيل الوحيــد لوضــع حــد لمعان

ــر  ــن قطــع العاقــات مــع ســوريا إث ــر زيلنســكي" يعل الرئيــس األوكرانــي "فولوديمي

ــا. ــراف نظــام األســد باســتقال "دونيتســك ولوغانســك" عــن أوكراني اعت

نائــب المندوبــة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة "ريتشــارد ميلــز": نظام_األســد لــم 

يطلــق ســراح ســوى بضــع مئــات مــن الســجناء حتــى اآلن بموجــب مرســوم "العفــو" 

ــفاف  ــل والش ــذ الكام ــى التنفي ــد عل ــام األس ــث نظ ــز: نح ــرًا. ميل ــدره مؤخ ــذي أص ال

والفعــال لهــذا المرســوم حتــى يمكــن إطــاق ســراح نســبة أكبــر مــن المعتقليــن.

وزيــر الخارجيــة الهولنــدي "فوبكــه هوكســترا": الوضــع الحالــي فــي ســوريا ال يســمح 

ــا إعــادة  ــر القانــون الدولــي ونيــة تركي بعــودة الاجئيــن إلــى بادهــم وفقــًا لمعايي

مليــون الجــئ إلــى "المنطقــة اآلمنــة" يجــب أن تتــم بمعاييــر الســامة والكرامــة.
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ثانيا: الحراك السياسي

للــرد علــى العمليــة  النظــام "فيصــل المقــداد": قواتنــا مســتعدة  وزيــر خارجيــة 

ســوريا. شــمال  التركيــة  العســكرية 

الــدول الضامنــة لمباحثــات "أســتانا" حــول ســوريا تتفــق علــى بــذل المزيــد مــن الجهود 

لضمــان "التطبيــع المســتدام" للوضــع فــي إدلــب وماحولهــا بمــا فــي ذلــك الوضــع 

اإلنساني

البيــان الختامــي للجولــة 18 مــن مباحثــات "أســتانا": ندعــو المجتمــع الدولــي واألمــم 

المتحــدة إلــى زيــادة المســاعدة لســوريا مــن خــال تنفيــذ مشــاريع اإلنعــاش بمــا فــي 

ذلــك اســتعادة البنيــة التحتيــة األساســية. البيــان الختامــي: نشــدد علــى أهميــة 

تســهيل العــودة اآلمنــة والطوعيــة لاجئيــن والنازحيــن داخليــًا إلــى أماكــن إقامتهــم 

أجــل مكافحــة  التعــاون مــن  الختامــي: ملتزمــون بمواصلــة  البيــان  فــي ســوريا. 

ــدة  ــيادة ووح ــض س ــى تقوي ــة إل ــة" الرامي ــط "االنفصالي ــدي للخط ــاب" والتص "اإلره

أراضــي ســوريا وتهديــد األمــن القومــي للــدول المجــاورة. البيــان الختامــي: نديــن 

ــوريا. ــى س ــتمرة عل ــرائيلية المس ــكرية اإلس ــداءات" العس "االعت

الرئيســة المشــتركة لمجلــس ســوريا الديمقراطــي "إلهــام أحمــد" تعلــق علــى 

مقتــرح روســيا النضمــام قســد للنظــام وتقــول إن األجــدر هــو الحديــث عــن كيفيــة 

الحــل السياســي وبالتالــي دمــج قســد مــع جيــش ســوريا وفــق آليــات معينــة فــي 

ــام. ــوات النظ ــي لق ــتت الحال ــل التش ظ

ــداهلل" للرئاســة  ــح مســلم وآســيا عب حــزب االتحــاد الديمقراطــي "PYD" ينتخــب "صال

المشــتركة فــي الحــزب.
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الرئيســة المشــتركة لمجلــس ســوريا الديمقراطــي "إلهــام أحمــد": بقــدر مــا نســتطيع 
ســنعقد اتفاقــات ومحادثــات بيــن الــدول لمنــع حــدوث أي هجــوم علــى المنطقــة.

المجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا: قســد تســعى إلــى تســليم مناطــق فــي 
شــمال ســوريا إلــى نظــام األســد بوســاطة روســية.

عضــو هيئــة الرئاســة فــي حــزب االتحــاد الديمقراطــي "فــوزة يوســف": تصاعــد 
ــات  ــع الخاف ــن جمي ــي ع ــب التخل ــكرية يتطل ــة عس ــن عملي ــة بش ــدات التركي التهدي

بيــن حكومــة النظــام و"اإلدارة الذاتيــة".

المبعــوث األممــي الخــاص إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون": الــدورة التاســعة للمجموعــة 
المصغــرة للجنــة الدســتورية الســورية ســتعقد فــي جنيــف يــوم 25 مــن تمــوز وتــم 
توجيــه الدعــوات للحضــور ونحــن نتخــذ الخطــوات اللوجســتية للمضــي قدمــًا بالــدورة.
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ثالثا: التطورات الميدانية

أوال: على الصعيد األمني:

مناطق النظام:
إصابــة طفليــن بجــروح متفاوتــة جــراء انفجــار لغــم مــن مخلفــات الحــرب قــرب أحــد     

األبنيــة المهجــورة فــي حــي الرشــدية بمدينــة ديــر الــزور.

مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 7 آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي أثنــاء     
تمشــيط باديــة حمــص مــن خايــا تنظيــم الدولــة.

ــز      ــى حاج ــن عل ــوم لمجهولي ــر بهج ــة آخ ــام وإصاب ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت
ــي. ــة الغرب ــف الرق ــان" بري ــي عفن ــدة "دبس ــي بل ــكري ف عس

المديــر العــام للهيئــة العامــة للطــب الشــرعي فــي حكومــة النظــام "زاهــر حجــو":     
الهيئــة وثقــت مقتــل 120 شــخصًا بينهــم 24 امــرأة جــراء انفجــار األلغــام ومخلفــات 

الحــرب فــي عــدة محافظــات بســوريا منــذ بدايــة العــام الجــاري.

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام علــى محــور "كبينــة" بريــف     
الاذقيــة الشــمالي بقذائــف المدفعيــة.

تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل المســاعد فــي األمــن العســكري "أبــو علــي خّلــوف" إثــر     
اســتهدافه بالرصــاص المباشــر مــن قبــل مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي 

تســيل وســحم الجــوالن غربــي درعــا.

ــة      ــتول فــي أحــد األبني ــة شــاب مقـ ــى جث ــور عل ــة: العث إذاعــة شــام إف إم الموالي
ــاة. ــلمية بحم ــة س ــط مدين ــورة وس المهج

العثــور علــى جثــة شــاب عشــريني مجهــول الهويــة فــي الســهول المحيطــة ببلــدة     
"نصيــب" بريــف درعــا الشــرقي.

هيئــة تحريــر الشــام تســيطر علــى معبــر الغزاويــة الواصــل بيــن منطقــة "غصــن     
الزيتــون" ومحافظــة إدلــب بعــد انســحاب فصيــل "فيلــق الشــام".
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ــي      ــن ف ــلحين مجهولي ــد مس ــى ي ــح" عل ــد الصال ــي محم ــي يدعى"رام ــل مدن مقت
ــف درعــا الشــرقي. ــدا" بري ــدة "صي فــي بل

مقتــل 6 عناصــر مــن قــوات النظــام بقصــف للفصائــل العســكرية علــى خطــوط     
التمــاس فــي منطقــة "ســهل الغــاب" شــمال غربــي حمــاة.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة 3 آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي فــي محيــط     
حقــل "صفيــان" جنــوب غربــي الرقــة.

وفــاة ثــاث أطفــال وإصابــة ســيدة جــراء انــدالع حريــق داخــل منزلهــم فــي بلــدة "أم     
الميــاذن" شــرقي درعــا.

رويتــرز: "تنظيــم الدولــة" يعلــن مســؤوليته عــن هجــوم علــى حافلــة عســكرية تابعــة     
لقــوات النظــام بريــف الرقــة.

ــتهداف      ــراء اس ــر ج ــة عنص ــتيتي" وإصاب ــادي س ــام "ش ــوات النظ ــط بق ــل الضاب مقت
ــا. ــف درع ــدا بري ــدة صي ــرب بل ــفة ق ــوة ناس ــكرية بعب ــيارة عس س

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بعــدة غــارات مواقــع لتنظيــم الدولــة فــي     
باديــة "الرصافــة" جنــوب غربــي الرقــة.
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ــن اســتهدف      ــن بهجــوم لمجهولي ــة آخري ــن مــن قــوات النظــام وإصاب ــل عنصري مقت

ــوب شــرقي الرقــة. ــل البشــري" جن ــة "جب نقطــة عســكرية فــي بادي

ــى      ــة عل ــم الدول ــوم لتنظي ــن بهج ــة آخري ــام وإصاب ــوات النظ ــن ق ــن م ــل عنصري مقت

ــرقي. ــي الش ــة الجنوب ــف الرق ــري" بري ــل البش ــة "جب ــي بادي ــكرية ف ــة عس نقط

مقتــل المــازم فــي قــوات النظــام "محمــد نزيــه مهنــا" متأثــرًا بجراحــه التــي أصيــب     

بهــا بانفجــار عبــوة ناســفة بيــن بلدتــي "جملــة وعيــن ذكــر" غربــي درعــا يــوم أمــس.

مقتــل "رئبــال المقــداد" موجــه المجمــع التربــوي التابــع لحكومــة النظــام فــي     

"بصــرى الشــام" شــرقي درعــا برصــاص مجهوليــن قــرب المدينــة.

قتلــى وجرحــى باشــتباكات بيــن مجموعــات مســلحة مقربــة مــن عائلة رئيــس النظام     

ــف محافظــة  ــة القرداحــة بري ــة فــي مدين بشــار األســد وأخــرى مــن القــوات األمني

الاذقيــة.

إصابــة المســاعد فــي قــوات النظــام "محمــد حلــوة" نتيجــة انفجــار عبــوة ناســفة     

بســيارته قــرب "دوار الحمامــة" بمدينــة درعــا.

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة علــى نقطــة     

عســكرية قــرب منطقــة "مشــيرفة" بجبــل البشــري فــي باديــة الرقــة.

انــدالع حريــق فــي أحــد مبانــي مشــروع "ماروتــا ســتي" علــى المتحلــق الجنوبــي     

فــي منطقــة المــزة وســط دمشــق.

ــاء ريــف دمشــق التابعــة لحكومــة النظــام      ــن مــن مؤسســة كهرب ــة 3 موظفي إصاب

ــة. ــة" الحراري جــراء انفجــار فــي محطــة "الناصري

ــرى"      ــة "أورم الكب ــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي قري الفصائ

ــة. ــب الغربــي بقذائــف المدفعي بريــف حل

مقتــل "محمــد فايــز قلطيــش" المتهــم بالعمــل فــي تجــارة المخــدرات برصــاص     
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مجهوليــن  فــي مدينــة داعــل بريــف درعــا.

مقتــل 5 أشــخاص بينهــم "كمــال العتمــة" أميــن فــرع حــزب البعــث ســابقًا فــي مدينة     

الصنميــن برصــاص مجهولين.

ــل"      ــة - الكحي ــي "الطيب ــن بلدت ــل بي ــق الواص ــرب الطري ــي ق ــة مدن ــى جث ــور عل العث

ــرقي. ــا الش ــف درع بري

المواليــة: إصابــة 17 شــخصًا بجــروح جــراء وقــوع حادثــي ســير      الوطــن  صحيفــة 

طرطــوس.  - وحمــص  دمشــق   - حمــص  طريقــي  علــى  منفصليــن 

مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام بهجــوم لمجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن     

مدينتــي "نــوى - جاســم" بريــف درعــا الغربــي.

مقتــل "أحمــد غديــر الخالــدي" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة فــي قــوات النظــام     

برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "العجمــي" بريــف درعــا الغربــي.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قــوات النظــام علــى محــور "الشــيخ     

عقيــل" شــمال حلــب بقذائــف المدفعيــة.

العثــور علــى جثتيــن لشــابين متهميــن بتجــارة المــواد المخــدرة بالقــرب مــن مدينــة     

"داعــل" بريــف درعــا.

مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام باشــتباكات مــع الفصائــل العســكرية علــى محــور     

"الفــوج 46" بريــف حلــب الغربــي.

ــن      ــة برصــاص مجهولي ــع لفــرع أمــن الدول ــن" التاب ــل المســاعد أول "ناصــر الغصي مقت

فــي بلــدة "ســملين" شــمالي درعــا.
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مناطق قسد:

العثــور علــى جثتــي امرأتيــن مقتولتيــن علــى يــد مجهوليــن بالقطــاع الثالــث فــي     
مخيــم الهــول للنازحيــن  وإحــدى الجثتيــن هــي المــرأة مــن مدينــة الرقــة فيمــا لــم 

يتــم التعــرف علــى هويــة الجثــة الثانيــة.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 14 شــخصًا مــن ســكان مدينــة "الشــدادي" بريــف     
الحســكة بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري.

قســد تعتقــل 9 شــّبان خــال مداهمــة مخيــم "ســهلة البنــات" شــمال شــرقي الرقــة     
بتهمــة التعامــل مــع تنظيــم الدولــة.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف مواقــع قســد فــي قريــة "أم الكيــف" شــمال     
الحســكة بقذائــف المدفعيــة.

انفجــار عبــوة ناســفة أمــام دائــرة األعــاف ســابقًا فــي مدينــة "الشــدادي" جنــوب     
الحســكة دون تســجيل أضــرار بشــرية.

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة والصواريــخ مواقــع قســد     
فــي بلدتــي "تــل قــراح وأم حــوش" بريــف حلــب الشــمالي.
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ــدة      ــف بل ــة موقعــًا لقســد فــي ري ــران المســير التركــي يســتهدف بغــارة جوي الطي
ــن عيســى" شــمال الرقــة. "عي

مقتــل 5 أشــخاص وإصابــة 11 آخريــن جــراء اقتتــال عشــائري فــي قريــة "غزيلــة" التابعة     
لناحيــة القحطانية شــمال شــرقي الحســكة.

مقتــل عنصريــن مــن قســد بهجــوم لمجهوليــن علــى حاجــز عســكري فــي محيــط     
ــة "مركــدة" جنــوب الحســكة. مدين

مقتــل عنصــر مــن قســد وإصابــة آخــر بانفجــار لغــم أرضــي فــي محيــط مدينــة "عيــن     
عيســى" شــمال الرقــة.

ــد"      ــب البوراش ــة "مط ــرب منطق ــرات ق ــي نهر_الف ــًا ف ــا غرق ــيدة وطفلته ــاة س وف
ــرقي. ــزور الش ــف ديرال ــردوب" بري ــو ح ــة "أب ــي قري ــر ف ــل آخ ــة وطف ــرقي الرق ش

مقتــل 4 عناصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة قــرب بلــدة     
"اليعربيــة" شــرقي الحســكة.

ــدة      ــزال جــوي وتعتقــل شــخصين فــي بل ــة إن ــي تنفــذ عملي ــف الدول قــوات التحال
ــرقي. ــزور الش ــف ديرال ــرذي" بري "الج

إصابــة 4 عناصــر مــن قســد بجــروح جــراء غــارة لطائــرة تركيــة مســّيرة اســتهدفت     
ســيارتين فــي قريــة "خــان الجبــل" التابعــة لمدينــة المالكيــة بريــف الحســكة.

مقتــل 4 عناصــر مــن "قســد" وإصابــة 6 آخريــن جــراء اســتهداف طائــرة مســيرة مقــرًا     
لهــم فــي مدينــة تل_رفعــت شــمال حلــب.

تنظيــم الدولــة يســيطر علــى مســتودع أســلحة أثنــاء هجــوم مســلح اســتهدف     
نقطــة تابعــة لقســد فــي منطقــة "البــواردي" بريــف بلــدة الهــول شــمال شــرقي 

ــكة. الحس
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المناطق المحررة

قــوات التحالــف الدولــي تنفــذ عمليــة إنــزال جــوي فــي قريــة "الحيمــر" بريــف     
جرابلــس شــرقي حلــب والهــدف مجهــول حتــى اآلن. حيــث قالــت صحيفــة واشــنطن 
بوســت: القيــادي الــذي اعتقلتــه قــوات التحالــف قــرب جرابلــس هــو هانــي أحمــد 

الكــردي ويعــرف بـــ "والــي الرقــة" ســابقا.

إصابــة شــخص بجــروح إثــر اســتهداف ســيارة مــن قبــل قــوات النظــام بصــاروخ م.د فــي     
قريــة القاهــرة بريــف حمــاة الغربي.

انــدالع اشــتباكات بيــن مجموعــات عاملــة ضمــن الفيلــق الثالــث فــي قريتــي "عبلــة"     
و"تــل بطــال" بريــف مدينــة البــاب شــرقي حلــب.

إصابــة 6 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم أطفــال جــراء اســتهداف قســد لمنــزل فــي     
قريــة "عبلــة" بريــف مدينــة البــاب شــرقي حلــب بصــاروخ موجــه.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة مدنــي جــراء قصــف مدفعــي متواصــل مــن قبــل     
قــوات النظــام علــى قــرى "ســهل الغــاب" فــي ريــف حمــاة الشــمالي وانــدالع حرائق 

ضخمــة فــي األراضــي الزراعيــة.
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أرتــال عســكرية تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام تتجــه نحــو مناطــق "غصــن الزيتــون" شــمال     
حلــب. فــي حيــن كان هنــاك اســتنفار عــام للفصائــل العســكرية فــي مدينــة عفريــن 

بريــف حلــب الشــمالي.

تــم فــض جميــع االســتنفارات العســكرية فــي قــرى #عفريــن و #البــاب بريــف #حلــب     
بعــد تدخــل وفــد تركــي رفيــع المســتوى حيــث تــم االجتمــاع واالتفــاق علــى: إخــاء 
هيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام لمواقعهــم التــي ســيطروا عليهــا مؤخــرًا 
ــث لمقــرات حركــة أحــرار الشــام المنشــقين  ــق الثال ــن - إخــاء الفيل فــي ريــف عفري
عنــه فــي منطقــة "عــوالن" - عــودة الفيلــق الثالــث لمواقعــه التــي ســيطرت عليهــا 

هيئــة تحريــر الشــام وحركــة أحــرار الشــام فــي مناطــق "عيــن دارة - قرزيحــل".

ــى      ــة عل ــت مركون ــيارة كان ــه بس ــر دهس ــل إث ــاة طف ــوري: وف ــي الس ــاع المدن الدف
طــرف الطريــق وانزلقــت مــن مكانهــا فــي قريــة "ميــركان" بمنطقــة عفريــن شــمالي 

حلــب.

الجيــش الوطنــي الســوري يضبــط ســيارة مفخخــة قادمة مــن مناطق قســد ويفجرها     
قــرب معبــر "الحمــران" بريــف جرابلس شــرقي حلب.

ــع      ــن جمي ــراج ع ــى اإلف ــام" عل ــرار الش ــة أح ــث وحرك ــق الثال ــن "الفيل ــاق بي ــم االتف ت
األســرى لــدى الطرفيــن. فــي حيــن قــام  فصيــل هيئــة تحريــر الشــام باالنســحاب مــن 

ــب. ــن باتجــاه إدل ــن وكباشــين" بريــف عفري قــرى "باصوفــان وفافرتي
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الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل غرقــًا فــي نهــر الفــرات بمدينــة جرابلــس فــي     
ريــف حلــب الشــرقي.

قــوات النظــام تســتهدف بلــدة "كفــر عمــة" فــي ريــف حلــب الغربــي بقذائــف     
المدفعيــة.

قــوات النظــام تســتهدف بلــدة "كفــر تعــال" فــي ريــف حلــب الغربــي بقذائــف     
المدفعيــة.

ــة      ــال مداهم ــة خ ــم الدول ــر تنظي ــع عنص ــتباك دار م ــرطة باش ــن الش ــر م ــة عنص إصاب
ــرار. ــه الف ــكنه ومحاولت ــكان س م

الدفــاع المدنــي الســوري: أضــرار متفاوتــة بالمخيمــات شــمال غربــي ســوريا إثــر     
ــار  ــر انهي ــور إث ــل بكس ــة رج ــديدة وإصاب ــاح ش ــت بري ــي ترافق ــة الت ــة المطري العاصف

حائــط مســكنه المؤقــت فــي مخيــم بريــف حلــب.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة امــرأة ورجــل برضــوض وجــروح إثــر حــادث ســير علــى     
طريــق إدلــب – ســلقين.

إصابــة طفلــة وســيدة جــراء قصــف صاروخــي بثاثــة صواريــخ مصــدره قســد وقــوات     
النظــام اســتهدف قريــة المغايــر بريــف جرابلــس شــرق حلــب.

إصابــات فــي صفــوف المدنييــن جــراء انفجــار عبوتيــن ناســفتين فــي منطقــة     
الشــرقي. بريــف حلــب  الغنــدورة 

القيــادة المركزيــة األمريكيــة تعلــن فــي بيــان أنهــا نفــذت غــارة جويــة فــي محافظــة     
إدلــب اســتهدفت القيــادي فــي فصيــل "حــراس الديــن" أبــو حمــزة اليمنــي.

قصــف مدفعــي يســتهدف محيــط مناطــق كنصفــرة وبينيــن والفطيــرة وســان     
ومعــارة النعســان بريــف إدلــب.

مقتــل 9 عناصــر من"الجيــش الوطنــي الســوري" وإصابــة آخريــن جــراء اســتهداف     
ســيارتهم بصــاروخ موجــه علــى محــور "باصوفــان" فــي عفريــن بريــف حلــب الشــمالي.

الجيــش الوطنــي الســوري يصــد محاولــة تســلل لقســد علــى محــور بلــدة "عيــن     
عيســى" بريــف الرقــة الشــمالي.
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ثانيا: أخبار متفرقة:

وقفــة تضامنيــة فــي مدينــة البــاب للعامليــن فــي المنظمــات اإلنســانية تنديــدًا     
ــوة  ــس بعب ــوم أم ــن" ي ــر الفي ــانية "عام ــة اإلنس ــة اإلغاث ــب هيئ ــر مكت ــال مدي باغتي
ناســفة أمــام منزلــه. والمنظمــات طالبــت المجتمــع الدولــي و األمــم المتحــدة 
بتحمــل مســؤولياتها تجــاه حمايــة الكــوادر اإلنســانية وتحييدهــم عــن الصراعــات فــي 

المنطقــة.

المخابــرات التركيــة: قيــادي فــي "حــزب العمــال الكردســتاني" يســلم نفســه لقــوات     
األمــن علــى الحــدود مــع ســوريا.

شــركة "ماكســار" األمريكيــة لألقمــار الصناعيــة: ســفن ترفــع العلــم الروســي نقلــت     
خــال الشــهرين الماضييــن شــحنات حبــوب أوكرانيــة إلــى ســوريا.

ــة "كبتاجــون" مخــدرة      ــف حب ــب 90 أل ــة تهري ــاط محاول ــن إحب ــة تعل الجمــارك األردني
ــر الحــدودي مــع ســوريا. ــر جاب ــر معب ــى األردن عب فــي إحــدى الســيارات القادمــة إل

وقفــة احتجاجيــة ألهالــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب تنديــدًا باغتيــال مديــر مكتــب     
هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية فــي البــاب "عامــر ألفيــن" بعبــوة ناســفة أمــام منزلــه 
مطالبيــن الجهــات األمنيــة فــي المدينــة بالتحــري عــن الفاعليــن ومحاســبتهم لضمان 

أمــن المدينــة.

ــع اآلالت      ــة بتصني ــا يســمح للمعاهــد التقاني ــس النظــام بشار_األســد يصــدر قانون رئي
واألدوات والمعــدات وبيعهــا وبيــع منتجــات التماريــن التدريبيــة المنفــذة خــال العــام 

الدراســي.

ــون"      ــى منطقــة "غصــن الزيت ــزات عســكرية ضخمــة إل ــش التركــي يدفــع بتعزي الجي
شــمالي حلــب مــن معبــر "بــاب الســامة" ضمــت 60 آليــة عســكرية غالبيتهــا دبابــات 

ــة ومدرعــات عســكرية. ومدافــع ميداني

ــم      ــي مخي ــق ف ــدالع حري ــراء ان ــران" ج ــاف البط ــادي هي ــوري "ف ــل الس ــاة الطف وف
لاجئيــن الســوريين فــي "ســهل الفــرزل" بمنطقــة البقــاع فــي لبنــان.
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وقفــة احتجاجيــة قــرب دوار الســنتر وســط مدينــة الباب شــرقي حلــب تنديــدًا باالقتتال     
الحاصــل بيــن "الفيلــق الثالــث وحركة أحرار الشــام".

موقــع "المونيتــور" األمريكــي: قــوات ســوريا الديمقراطيــة والميليشــيات اإليرانيــة     
ــن"  ــة "حردتني ــي قري ــتركة ف ــات مش ــة عملي ــكلوا غرف ــيا ش ــام وروس ــوات النظ وق
ــة  ــة العملي ــمالية" لمواجه ــة الش ــم "الصاعق ــت اس ــمالي تح ــب الش ــف حل ــي ري ف

ــوريا. ــمال س ــي ش ــة ف ــة المحتمل ــكرية التركي العس

صحيفــة "جيروزاليــم بوســت" اإلســرائيلية: التهديــدات الروســية ضــد المجموعــات     
المســلحة التــي تدعمهــا الواليــات المتحــدة فــي ســوريا ســتؤثر علــى الحــرب التــي 

تخوضهــا إســرائيل ضــد إيــران فــي ســوريا.

معهــد الحــوار االســتراتيجي يكشــف عــن شــبكة مــن 20 شــخصًا ومنظمــة ووســيلة     
إعــام مدعومــة مــن روســيا يتابعهــا أكثــر مــن 1.8 مليــون شــخص تنشــر آالف 

التغريــدات والمعلومــات المضللــة لتشــويه واقــع الصــراع الســوري.

ــن فلســطينيين      ــق قضــاء الجَئي مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا توث
اثنيــن تحــت التعذيــب فــي ســجون نظــام األســد أحدهمــا مــن مخيــم اليرمــوك 

بدمشــق واآلخــر مــن مخيــم الســبينة بريــف دمشــق.

رويتــرز: حركــة حمــاس تقــرر اســتئناف العاقــات مــع نظام_األســد بعــد انقطــاع دام     
نحــو 10 ســنوات.

األوروبــي      واالتحــاد  المتحــدة  األمــم  تطالــب  لقســد  التابعــة  الذاتيــة"  "اإلدارة 
العــراق. مــع  الحــدودي  "اليعربيــة"  معبــر  افتتــاح  بإعــادة  الحقوقيــة  والمنظمــات 

ــر"      ــل تم ــدة "ت ــى بل ــلي إل ــة القامش ــن مدين ــكرية م ــزات عس ــتقدم تعزي ــد تس قس
شــمال غربــي محافظــة الحســكة.

ــم      ــا تنظي ــًا عــن خاي ــاط روس بحث ــة تمشــيط بإشــراف ضب ــق حمل قــوات النظــام تطل
ــة الرقــة. ــة فــي مناطــق "البشــري والرصافــة والمكمــان" ضمــن بادي الدول

هيئة البث اإلســرائيلية "كان": التقديرات الســائدة في المؤسســة األمنية اإلســرائيلية     
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تفيــد بــأن الرســالة التــي أرادتهــا إســرائيل مــن مهاجمــة مطــار دمشــق قد وصلــت إلى 
نظــام بشــار األســد. هيئــة البــث اإلســرائيلية : المؤسســة األمنيــة اإلســرائيلية تتوقــع 
أن يحــد النظــام مــن اســتخدام إيــران للطيــران المدنــي فــي نقــل منظومــات الســاح 

الدقيقــة إلــى ميليشــيا "حــزب اهلل" عبــر مطــار دمشــق.

صحيفــة "صبــاح" التركيــة: القــوات الروســية وقــوات نظــام األســد انســحبت مــن     
مدينــة تل_رفعــت بريــف حلــب الشــمالي وأخلــت مواقعهــا العســكرية فــي المدينــة 

وأبقــت علــى أعامهــا فــي بعــض النقــاط.

مجلــة "ذا إيكونوميســت إنتلجنــس يونيــت" البريطانيــة : العاصمــة الســورية دمشــق     
أســوأ مــكان للعيــش فــي العالــم وفقــًا لمعطيــات ُرصــدت فــي ســوريا خــال العــام 

الماضــي.

وصــول 108 الجــئ ســوري مــن المقيميــن فــي لبنــان إلــى ألمانيــا بعــد توقيع شــراكة     
بيــن حكومــة واليــة برليــن ومفوضيــة الاجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة الســتقبال 

الحــاالت التــي لديهــا أمــراض وتحتــاج عــاج بحيــث يعــاد توطينهــم فــي ألمانيــا.

رئيــس الهيئــة العامــة للطبابــة الشــرعية فــي مناطــق ســيطرة النظــام "زاهــر حجــو":     
عــدد األطبــاء الشــرعيين في ســوريا هــو 54 طبيبًا فقــط واالختصاص مهــدد باالختفاء 

نتيجــة انخفــاض المــردود المالــي.

ــزات عســكرية مــن قاعــدة "الطرفــاوي" الواقعــة      ــية تســتقدم تعزي القــوات الروس
شــرقي محافظــة الرقــة إلــى قاعــدة "تــل الســمن" وبلــدة عيــن عيســى شــمال 

المحافظــة.

المخابــرات التركيــة تعلــن اعتقــال 3 عناصــر مــن "وحــدات حمايــة الشــعب" فــي عفرين     
ــة  ــل المعارض ــي فصائ ــن مقاتل ــرًا م ــو 90 عنص ــل نح ــي قت ــاركتهم ف ــوا بمش اعترف
عــام 2016 وألقــوا جثثهــم فــي شــاحنة واســتعرضوا بهــا فــي شــوارع مدينــة عفريــن 

شــمال حلــب.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا تدعــو إلــى إنشــاء آليــة للكشــف عــن 
مصيــر المفقوديــن. لجنــة األمــم المتحــدة للتحقيــق بشــأن ســوريا: مــا ال يقــل عــن 100 

ألــف شــخص فــي عــداد المفقوديــن أو اختفــوا علــى يــد أطــراف النــزاع.

غوتيريــش يحــذر مــن الوضــع اإلنســاني المــزري لماييــن األشــخاص ويوصــي أعضــاء 
المجلــس بتمديــد آليــة المســاعدات لمــدة عــام مــن معبــر بــاب الهــوى.

المندوبــة األمريكيــة الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة "لينــدا تومــاس غرينفيلــد" تعتبــر 
تمديــد التفويــض الحالــي آلليــة المســاعدات العابــرة للحــدود الســورية بمثابــة قــرار 
حيــاة أو مــوت وتحــذر مــن أن الفشــل فــي تجديــد تفويــض المعبــر ســتكون لــه 

عواقــب وخيمــة.

األمــم المتحــدة تعلــن إطــاق خطــة دعــم فــي لبنــان لعــام 2022 بقيمــة 3.2 مليــار 
دوالر لدعــم العائــات المحليــة والاجئيــن مــن ســوريا.
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ــرا ليــف":  ــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون الشــرق األدنــى الســفيرة "بارب مســاعدة وزي

االحتياجــات اإلنســانية فــي ســوريا تتفاقــم بســبب الوبــاء والمســتويات التاريخيــة 

للجفــاف وعقــود مــن ســوء اإلدارة والفســاد واآلثــار الرهيبــة علــى األمــن الغذائــي 

العالمــي نتيجــة لحــرب بوتيــن علــى أوكرانيــا. وقالــت ليــف: تمديــد تفويــض مجلــس 

األمــن للقــرار 2585 القاضــي بإيصــال المســاعدات عبــر الحــدود لســوريا هــو أمــر 

ــدة. ــات المتح ــتراتيجية الوالي ــي اس ــي ف أساس

الدفــاع المدنــي الســوري: أكثــر مــن 4 ماييــن مدنــي علــى أبــواب كارثــة إنســانية 

ــة إدخــال المســاعدات  ــد آلي ــة روســيا اســتخدام الفيتــو لمنــع تمدي ــة مــع ني حقيقي

المنقــذة للحيــاة عبــر الحــدود لصالــح إدخالهــا عبــر خطــوط النــزاع. الدفــاع المدنــي: 

ــاعدات  ــاح المس ــوريين س ــر الس ــل وهج ــذي قت ــد ال ــح نظام_األس ــو يمن ــذا الفيت ه

ــم. ــي تجويعه ــددًا ف ــتخدامه مج الس
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــع  ــرا م ــق س ــرائيل تنس ــن: إس ــؤولين أمريكيي ــن مس ــال ع ــتريت جورن ــة وول س صحيف

ــوريا.  ــي س ــا ف ــي تنفذه ــة الت ــات الجوي ــن الضرب ــد م ــول العدي ــدة ح ــات المتح الوالي

المســؤولون األمريكيــون: الهجمــات اإلســرائيلية تهــدف لوقــف تدفــق األســلحة 

المتطــورة مــن طهــران إلــى حــزب اهلل وتقليــص القــوات العســكرية اإليرانيــة ووكائها 

الضربــات  الموافقــة علــى غالبيــة  األمريكيــون: تمــت  المســؤولون  فــي ســوريا. 

ــات المتحــدة لكــن ال يســاعد الجيــش األمريكــي  ــل الوالي ــة اإلســرائيلية مــن قب الجوي

ــم. ــد أهدافه ــي تحدي ــرائيليين ف اإلس

ــن  ــد "يراه ــار األس ــه إن بش ــول في ــرًا يق ــر تقري ــور" ينش ــكل مونيت ــع جيوبوليتي "موق

ــا حتــى يضمــن  ــن" فــي أوكراني ــر بوتي ــى نجــاح حــرب حليفــه الروســي" فاديمي عل

بقــاءه فــي الســلطة" 

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.

المخــدرات  تجــارة  فــي  بعمــق  متــورط  األســد  بشــار  نظــام  أن  يبــدو  ديرشــبيغل 

االصطناعيــة. إذ وجــد المحققــون األلمــان اآلن دليــًا علــى أن دكتاتــور ســورية يمــول 

علــى مــا يبــدو حكمــه مــن أمــوال المخــدرات.
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سادسا: رؤية تحليلية

أظهــرت تطــورات األيــام الماضيــة وخاصــة علــى الســاحة الداخليــة ومــا رافقهــا مــن 

ــذي تعانــي  ــن الجبهــة الشــامية وأحــرار الشــام، مــدى الضعــف ال صــدام مســلح بي

منــه مؤسســة الجيــش الوطنــي فــألول مــرة تدخــل مكونــات ضمــن هــذه المؤسســة 

صراعــا مســحا بهــذا الحجــم  مــع عجــز واضــح مــن قبــل مؤسســة الجيــش الوطنــي 

ووزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة فــي منــع هــذا الصــدام أو حتــى 

ــار الســلبية لهــذا الصــدام هــو توجــه  احتــواءه قبــل اندالعــه، ومــا زاد مــن حــدة اآلث

ــر الشــام لدخــول مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي تحــت يافطــة دعــم  هيئــة تحري

أحــرار الشــام، لتظهــر هــذه الحــوادث وغيرهــا مــدى الهشاشــة المؤسســاتية التــي 

ــه قــد تــم  تعانــي منهــا مؤسســة الجيــش الوطنــي، والتــي كان مــن المفــروض أن

تجــاوز بعضهــا مــن خــال األندماجــات العســكرية األخيــرة، وبــذاك باتــت عمليــة 

حوكمــة المؤسســة األمنيــة وتجســيرها الداخلــي حاجــة ملحــة  لهــذه المؤسســة 

حتــى تضمــن االســتمرار.
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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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