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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

نائــب مبعــوث المملكــة المتحــدة فــي األمــم المتحــدة جيمــس كاريوكــي: نظــام 
األســد يواصــل الفشــل فــي تحمــل مســؤوليته عــن احتــرام الحقــوق األساســية 
للســوريين وعلــى مجلــس األمــن ضمــان تجديــد قــرار المســاعدات اإلنســانية إلــى 

ــدود ــر الح ــوريا عب س

ــار وعليهــا أن ال تراهــن أو  ــة النظــام فيصــل المقــداد: إســرائيل تلعــب بالن ــر خارجي وزي
ــر وســتدفع الثمــن  تخطــئ فــي الحســاب وتعــرض األوضــاع فــي المنطقــة للتفجي

ــى الغــارات عاجــا أم آجــا عل

ــو  ــدة "أنطوني ــم المتح ــام لألم ــن الع ــر األمي ــب بتقري ــة: ُنرح ــة األمريكي وزارة الخارجي
غوتيريــش" حــول تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى توضيــح مصيــر المفقوديــن فــي ســوريا 

وأماكــن وجودهــم

المتحدثة باســم الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا تقول إن اســتمرار الضربات اإلســرائيلية 
علــى ســوريا أمــر غيــر مقبــول وقــد تــؤدي إلــى تصعيــد مســلح واســع النطــاق وأعمال 
انتقاميــة، تصــف الضربــات اإلســرائيلية بأنهــا تشــّكل انتهــاكًا صارخــًا ل "ســيادة ســوريا 
واألعــراف األساســية للقانــون الدولــي" وال تســهم فــي الحــد مــن المخاطــر علــى أمــن 
إســرائيل، علــى الجانــب اإلســرائيلي وقــف االســتفزازات المســلحة ضد ســوريا واالمتناع 

عــن أي خطــوات محفوفــة بعواقــب وخيمــة علــى المنطقة بأســرها
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ــا تحصــد مــا زرعــت بشــأن الطاقــة  ــا ال تعانــي مــن نقــص الغــاز و أوروب أردوغــان: تركي
وســتمر بشــتاء صعــب جــدا

رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية "بــدر جامــوس": المشــكلة فــي العمليــة السياســية 
الســورية فــي جنيــف تقــف وراءهــا روســيا التــي تتحكــم بقــرار مجلــس األمــن عبــر 

اســتخدامها لحــق النقــض "الفيتــو"

ــراك  ــؤولين األت ــر والمس ــم يتغي ــورية ل ــورة الس ــن الث ــي م ــف الترك ــوس: الموق جام
فــي العاصمــة أنقــرة أكــدوا التزامهــم بالموقــف الداعــي إلــى حــّل األزمــة الســورية 

وفــق قــرارات األمــم المتحــدة

وحلفــاؤه  األســد  نظــام  المســلط":  "ســالم  الســوري  الوطنــي  االئتــاف  رئيــس 
متمســكون بمنهــج القتــل والتدميــر بحــق الشــعب الســوري فــي ظــل غيــاب الــرادع 

الدولــي الــذي يوقــف هــذه الجرائــم
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اإلرهابيــة" ضمانــة لوحــدة ســوريا وســامة  "التنظيمــات  أردوغــان: جهودنــا ضــد 
أراضيهــا، أردوغــان: النظــام فــي ســوريا لــم يتخــذ موقفــا ضــد "التنظيمــات اإلرهابيــة"

وزارة الخارجيــة األمريكيــة: لقــد عانــى التعليــم فــي ســوريا لفتــرة طويلــة جــدًا، تفخــر 
الواليــات المتحــدة بدعــم شــركائنا الذيــن يقومــون بإعــادة تأهيــل المــدارس فــي 
ســوريا حتــى يتمكــن األطفــال والشــباب مــن التعلــم فــي بيئــة آمنــة وصحيــة وُمرحبة

رئيــس االئتــاف الوطني الســوري "ســالم المســلط": نرفض تحميل الاجئين الســوريين 
ســبب األزمــات الداخليــة للبــاد التــي لجــؤوا إليهــا ألن اإلنجــازات التــي حققوهــا علــى 

أكثــر مــن صعيــد واضحــة وال يمكــن تجاهلهــا

ــن يقــول  ــد للمنطقــة الشــمالية فــي الجيــش اإلســرائيلي أوري غوردي ــد الجدي القائ
إن الهــدوء فــي الجــوالن يمكــن أن يكــون خادعــًا وال يعكــس عــدم االســتقرار فــي 

المنطقــة

منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة: نحــو 14 مليــون ســوري يحتاجــون 
إلــى المســاعدات بشــكل عاجــل

منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة: قدرتنــا علــى المســاعدة فــي 
مخيــم الهــول باتــت محــدودة

منســق الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة: فــي الشــمال الشــرقي نعمــل علــى 
تقديــم المســاعدات لنحــو 900 ألــف نســمة كل شــهر

نائبــة المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: الســوريون يعتقلــون تعســفيا ويمنعــون مــن 
العــودة إلــى منازلهــم

نائبــة المبعــوث األممــي إلــى ســوريا : الســوريات يعانيــن مــن االختطــاف واالعتقــال 
والتعذيــب

لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة بســوريا: أكثرمــن  14.6 مليــون شــخص يحتاجــون إلــى 
المســاعدة اإلنســانية فــي ســوريا
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لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة بســوريا: ال تــزال روســيا تدعــم نظــام األســد بنشــاط ال 
ســيما فيمــا يتعلــق بالغــارات الجويــة التــي قتلــت مدنييــن

لجنــة التحقيــق الدوليــة الخاصــة بســوريا: بعــض الــدول تضــع خططــا إلعــادة الاجئيــن 
الســوريين ويجــب أن تكــون العــودة طوعيــة

ــة مــن المنظمــات  ــى إنشــاء هيئ ــة الخاصــة بســوريا: ندعــو إل ــق الدولي ــة التحقي لجن
ــن ــة والمنظمــات اإلنســانية مــن أجــل تعقــب المفقودي ــر الحكومي غي

ــى  ــاعدات إل ــال المس ــة إيص ــتمرار إعاق ــوريا: اس ــة بس ــة الخاص ــق الدولي ــة التحقي لجن
ــار ســوى المغــادرة ــات خي ــق أمــام عشــرات العائ ــم يتب ــان ول ــم الركب مخي

المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فيليبــو غرانــدي في زيــارة إلى 
مناطــق ســيطرة النظــام يحــث علــى تقديــم المزيــد مــن الدعــم لتلبيــة االحتياجــات 

اإلنســانية الهائلــة فــي ســوريا
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غرانــدي: ندائــي مــن حلــب أن مــن حــق كل شــخص أن ينعــم باألمــن وأن يحصــل علــى 

الغــذاء وعلــى الســبل األساســية لكســب العيــش

أميــر قطــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي: ســبب اســتبعاد ســوريا مــن جامعــة الــدول العربيــة 

مــا زال قائمــًا ولــم يتغيــر

تميــم: أنــا مســتعد للمشــاركة فــي أيــة محادثــات فــي حــال كان لدينــا عمليــة ســام 

حــول مســتقبل ســوريا ومطالــب شــعبها لكــن هــذا ليــس هــو الحــال في هــذه اللحظة

تميــم: لمــاذا نقبــل بــأن يقــوم قائــد بارتــكاب المجــازر ضــد شــعبه وطــرد ماييــن 

الاجئيــن مــن بــاده؟ هــل هــذا مقبــول بالنســبة لنــا كبشــر؟
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ثانيا: الحراك السياسي

المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان يكشــف عــن أن إســرائيل اســتهدفت األراضــي 
الســورية منــذ بدايــة العــام 2022 وحتــى االن 23 مــرة

الواليــات المتحــدة األميركيــة تطالــب بمحاســبة نظــام األســد علــى أكثــر مــن 132 ألفــًا 
مــن المعتقليــن و المحتجزيــن والمغيبيــن الســوريين مشــددة علــى أنــه "ال إفــات مــن 

العقاب"

معتقــل   1800 أســماء  توثــق  ســوريا  فلســطينيي  أجــل  مــن  العمــل  مجموعــة 
فلســطيني مختفيــن قســرًا فــي ســوريا بينهــم أطفــال ونســاء ومســنون وناشــطون 

وأطبــاء وممرضيــن وعامليــن فــي اإلغاثــة

اســتجابة ســوريا: حيــاة األطفــال والنســاء فــي المخيمــات شــمال غربــي ســوريا التــزال 
مأســاوية و مهــددة بالخطــر خاصــة فــي ظــل ارتفــاع درجــات الحــرارة

تمريــر  إنهــاء  رغبــة فــي  الصيــن تضمــران  و  روســيا  بوســت":  "واشــنطن  صحيفــة 
المســاعدات اإلنســانية إلــى شــمال غربــي ســوريا عبــر الحدود وجعــل العمليــة مركزية 

ــر تمريرهــا مــن خــال نظــام األســد عب

ــة  ــي إحاط ــا ورد ف ــر أن م ــوري تعتب ــي الس ــاف الوطن ــي االئت ــية ف ــة السياس الهيئ
المبعــوث األممــي غيــر بيدرســون فــي جنيــف األســبوع الماضــي تضمــن انحيــازا 
ــة الروســية،  إحاطــة بيدرســون فيهــا خــروج عــن  ــا مــع الرؤي واضحــا للنظــام وتماهي
ســياق مهمتــه األساســية المكلــف بهــا بطرحــه أفــكارا بعيــدة عــن القــرارات الدوليــة 

ذات الصلــة بالشــأن الســوري وفــي مقدمتهــا القــراران 2118 و 2254

ــرائيل  ــة إس ــه حكوم ــر أجرت ــال مباش ــن اتص ــف ع ــوت تكش ــوت أحرون ــة يديع صحيف
ــم يكــن المســتهدف  ــه ل ــرة طمأنتــه خالهــا أن مــع نظــام األســد بعــد الغــارات األخي
مــن الغــارات وإنمــا مواقــع الحــرس الثــوري والميليشــيات اإليرانيــة، الصحيفــة: حصــل 
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المســؤولين الــروس فــي ســوريا علــى الرســالة ذاتهــا بشــكل منفصــل مــن إســرائيل 
علــى الرغــم مــن إخطارهــم المســبق بالهجمــات اإلســرائيلية عبــر آلية تفــادي الصدام 

بيــن تــل أبيــب و موســكو فــي األجــواء الســورية

االئتــاف الوطنــي الســوري: الحكومــة اللبنانيــة مســتمرة فــي خطتهــا لترحيــل 
الاجئيــن الســوريين مــن لبنــان قســريًا إلــى مناطــق ســيطرة نظــام األســد فــي ســوريا

ــة مســتقلة  ــة إنســانية دولي ــب بإنشــاء آلي ــن ســورية تطال ــات وروابــط معتقلي جمعي
ُتعنــى بالكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســرا و المعتقليــن لــدى مختلــف أطــراف 

النــزاع فــي ســوريا بهــدف تجــاوز “إخفــاق” الجهــود الســابقة بهــذا الملــف

تلبيــة  اإلنســانية  والهيئــات  المنظمــات  كافــة  يناشــد  ســوريا  اســتجابة  منســقو 
االحتياجــات المتزايــدة لمناطــق شــمال غربــي ســوريا قبــل حلــول فصــل الشــتاء خاصــة 
الكبيــر فــي األوضــاع االقتصاديــة والخدميــة بالمنطقــة وخصوصــا  التراجــع  مــع 
للنازحيــن، اســتجابة ســوريا: هنــاك زيــادة كبيــرة فــي االحتياجــات اإلنســانية للمدنييــن 
خــال الفتــرات األخيــرة بالتزامــن مــع اقتــراب فصــل الشــتاء وارتفــاع أعــداد المحتاجيــن 
للمســاعدات اإلنســانية إلــى أكثــر مــن 3.7 مليــون نســمة 85% منهم ضمــن المخيمات
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معبــر بــاب الهــوى الحــدودي يقــول إن عــدد الاجئيــن الســوريين الذيــن رّحلتهــم 

الســلطات التركيــة مــن أراضيهــا خــال الشــهر الماضــي بلــغ 2.712 شــخصًا

إســرائيل تكشــف عــن وثيقــة وصــور ومقاطــع فيديــو خاصــة بضربهــا المفاعــل 

النــووي التابــع للنظــام فــي ديرالــزور عــام 2007

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري "ســالم المســلط" يلتقــي ممثــل وزارة الخارجيــة 

التركيــة فــي واليــة هاتــاي "ديفريــم أوزتــورك" ويبحــث معــه أوضــاع الســوريين فــي 

الواليــة

رئيــس االئتــاف ســالم المســلط يشــكر الســعودية و قطــر و مصــر علــى مواقفهــم 

الثابتــة المتضامنــة مــع الشــعب الســوري وقضيتــه النبيلــة وعلــى رفــض التطبيــع مــع 

نظــام األســد ورفــض عودتــه إلــى الجامعــة العربيــة، المســلط: دور الســعودية ومصــر 

وقطــر محــوري وهــام فــي دعــم نضــال الشــعب الســوري مــن أجــل الحريــة والكرامــة 

والعدالــة وفــي الملــف السياســي والدبلوماســي، 

المتحــدث الســابق باســم هيئــة التفــاوض الســورية "يحيــى العريضــي": عــدم دعــوة 

نظــام األســد لحضــور القمــة العربيــة المقبلــة فــي الجزائــر تعكــس فشــل روســيا فــي 

تعويــم هــذا النظــام

صحيفــة "جيروزاليــم بوســت": تصاعــد العمليــات اإلســرائيلية فــي ســوريا يهــدف 

علــى المســتوى االســتراتيجي إلــى وقــف توطيــد نفــوذ إيــران فــي ســوريا وإقنــاع 

نظــام األســد بارتفــاع تكلفــة الوجــود اإليرانــي فــي البــاد

المجلــس اإلســامي الســوري يصــدر بيانــًا حــول "تزايــد تهجيــر الســوريين"  يحمــل فيــه 

النظــام وإيــران المســؤولية عــن تزايــد أعــداد المهاجريــن بســبب الممارســات األمنيــة  ، 

اإلســامي الســوري: إّن موجــات التهجيــر هــذه تشــّكل اســتمرارًا فــي تنفيــذ مخّطــط 

تغييــر ديموغرافّيــة ســورية وهوّيتهــا ، اإلســامي الســوري: عملّيــات التهجيــر تخــدم 
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ــورية  ــعى لس ــي تس ــة" الت ــة الحاكم ــي" و"العصاب ــل اإليران ــي "المحت ــكل أساس بش

متجانســة وفــق منظــور رئيــس تلــك العصابــة ، اإلســامي الســوري: إّن الواجــب اليــوم 

علــى رجــال األعمــال والموســرين مــن أبنــاء ســورية خصوصــًا ومــن أبنــاء األّمــة عمومــًا 

أن يكونــوا ســندًا ألهلهــم المرابطيــن فــي ســورية ، اإلســامي الســوري: إّن المأمــول 

ِمــن دول الجــوار التــي لجــأ إليهــا الســوريون )الذيــن ُأخرجــوا ِمــن ديارهــم بغيــر حــّق( 

والذوا بهــا فــرارًا مــن المــوت أن ُتحِســن معاملتهــم وُتكرَمهــم

عضــو الهيئــة السياســية فــي االئتــاف الوطنــي الســوري ســليم إدريــس: المناطــق 

التــي يريــد البطريــرك المارونــي اللبنانــي بشــارة الراعــي إعــادة الاجئيــن إليهــا ال 

يمكــن أن تكــون آمنــة بوجــود نظــام األســد، إدريــس: مناطــق ســيطرة النظــام مــا تــزال 

غيــر آمنــة بشــهادة كل المنظمــات األمميــة والجهــات الدوليــة والعمــل علــى إعــادة 

الاجئيــن إليهــا باإلكــراه يعنــي دفعهــم باتجــاه الســجون والمعتقــات، إدريــس: كان 

حريــًا بالبطريــرك أن يطالــب ميليشــيات حــزب اهلل "اإلرهابــي" أن تغــادر مــدن الســوريين 

وقراهــم علــى الطــرف اآلخــر مــن الحــدود والتــي هّجرتهــم منهــا

رئيــس اإلئتــاف الســوري ســالم المســلط ينتقــد قــرار األمــم المتحــدة الســماح لنظــام 

األســد بحضــور مؤتمــر عالمــي عــن ضحايــا اإلرهــاب فــي نيويــورك قبــل أيــام

االتحــاد األوروبــي: ظــروف العــودة اآلمنــة والطوعيــة والكريمــة لاجئيــن الســوريين 

إلــى ديارهــم لــم تتوافــر بعــد وســندعم العــودة التــي ستيســرها األمــم المتحــدة 

ــر الظــروف فــي الوقــت المناســب لــدى توّف

فرنســا تســتعيد مــن رفعــت األســد "وســام جوقــة الشــرف" بعــد أســبوع مــن تثبيــت 

القضــاء حكــم الســجن نهائيــا بحقــه فــي قضيــة "مكاســب غيــر مشــروعة"

ــى  ــون دوالر مســاعدات إنســانية إل ــن أنهــا ســتقدم 756 ملي ــات المتحــدة تعل الوالي

ســوريا
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ثالثًا: التطورات الميدانية

مناطق النظام:
إذاعــة شــام إف إم المواليــة: 15 حالــة تســمم نتيجــة تنــاول الحلويــات مــن أحــد     

المحــال ضمــن حــي القصــور فــي مدينــة ديرالــزور

شــبكة الســويداء 24: تســجيل ثــاث حــاالت خطــف لشــبان مقابل فدية فــي محافظة     
ــى الرغــم مــن التراجــع الملحــوظ فــي نشــاط  ــت عل الســويداء خــال األســبوع الفائ
العصابــات بعــد تفكيــك أخطرهــا وخصوصــا المرتبطــة بشــعبة المخابــرات العســكرية

رئيســة رابطــة التخديــر فــي نقابــة األطبــاء التابعــة للنظــام “زبيــدة شــموط”: نســبة     
الــكادر الطبــي الــذي خســرته ســوريا يقــدر بأكثــر مــن 60 بالمئــة مــا بيــن الســفر 

والتقاعــد 

إذاعــة "المدينــة إف إم" المواليــة: إصابــة 5 مدنييــن بحــروق إثــر انــدالع حريــق كبيــر     
فــي مركــز لتوزيــع الغــاز فــي حــي "كــرم الحورانــي" بمدينــة حمــاة

ــد      ــا" عن ــز "البانورام ــى حاج ــيدة عل ــل س ــام تعتق ــوات النظ ــزور 24": ق ــبكة "ديرال ش
ــق ــة دمش ــى مدين ــا إل ــاء توجهه ــزور أثن ــة ديرال ــل مدين مدخ

خارجيــة نظــام األســد تعلــن خــروج مطــار حلــب عــن الخدمــة جــراء الغــارات اإلســرائيلية     
األخيــرة
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ــة فــي      ــن نتيجــة انفجــار قنبل ــة 7 آخري ــل شــخص وإصاب ــة: مقت وســائل إعــام موالي
ــة ــة فــي ريــف الاذقي ــة جبل ــات" بمدين حــي "الجبيب

مقتــل 7 عناصــر مــن قــوات النظــام بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة اســتهدف ســيارة     
لهــم جنــوب مطــار "الطبقــة العســكري" غربــي الرقــة

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: مقتــل طفــل وإصابــة 7 أشــخاص آخريــن جــراء انفجــار قنبلــة     
فــي مدينــة جبلــة بريــف الاذقيــة

ــا الفنيــة فــي المؤسســة العامــة      وزارة النقــل فــي حكومــة النظــام: تتابــع كوادرن
للطيــران بالتنســيق والتعــاون مــع شــركاتنا الوطنيــة المختصــة ترميــم وإصــاح األضــرار 

الناجمــة عــن العــدوان الــذي اســتهدف مطــار حلــب الدولــي

 مقتــل شــاب وإصابــة شــقيقيه جــراء إنفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي     
مدينــة إنخــل بريــف درعــا الشــمالي

وزارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام ترفــع رســوم إصــدار جــواز الســفر الفــوري إلــى     
500 ألــف ليــرة ســورية

وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام: تســجيل 11 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا     
فــي مناطــق متفرقــة خــال ال24 ســاعة الماضيــة

وزارة داخليــة نظــام األســد تصــدر قــرارا يقضــي برفــع رســوم إصــدار جــواز الســفر     
الفــوري بنســبة ســبعين بالمئــة تســتوفى بــدل خدمــة ورســوم بمبلــغ وقــدره 500 

ألــف ليــرة ســورية

احتــراق حافلــة ركاب فــي منطقــة النبــك بريــف دمشــق قادمــة مــن مدينــة المياديــن     
شــرق ديرالــزور نتيجــة مــاس كهربائــي دون تســجيل إصابــات بيــن الــركاب

تجمــع أحــرار حــوران: قــوات تابعــة لفــرع األمــن العســكري تداهــم منــزل أحــد     
ــتباكات  ــدوث اش ــن ح ــفر ع ــا أس ــا م ــي درع ــادودة غرب ــدة الي ــي بل ــن جنوب المطلوبي
ــكري،  ــن العس ــر األم ــوف عناص ــي صف ــات ف ــوع إصاب ــة أدت لوق ــلحة الخفيف باألس
أحــرار حــوران: شــبان محليــون فــي اليــادودة أقدمــوا علــى قطــع طريــق البلــدة 
احتجاجــا علــى تنفيــذ األمــن العســكري مداهمــات متكــررة اســتهدفت عــدة منــازل 

ــرا ــي مؤخ ــي الجنوب ــي الح ف
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وزارة التعليــم العالــي فــي حكومــة نظــام األســد ترفــع رســوم التســجيل علــى     
التعليــم المــوازي فــي الجامعــات الســورية لهــذا العــام بنســبة تصــل ألكثــر مــن 50 

ــة عــن العــام الفائــت فــي المئ

إذاعــة شــام إف إم المواليــة تقــول إن قــوات النظــام قتلــت "مســلحا" علــى األقــل     
وأصابــت آخريــن خــال مداهمــة منــزل فــي بلــدة اليــادودة غربــي درعــا كان يتحصــن 

بداخلــه "مســلحون" يخططــون لشــن هجمــات علــى نقــاط عســكرية

فيديــو يظهــر نســف الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي الســوري لمقــر تتحّصــن     
فيــه قــوات النظــام علــى جبهــة بلــدة تــادف بريــف مدينــة البــاب شــرقي حلــب

اإلفــراج عــن المعتقــل عبــد الســام الحميــدي مــن بلــدة خربــة غزالــة بريــف درعــا بعــد     
10 ســنوات و 7 أشــهر قضاهــا فــي معتقــات النظــام

ــرب      ــى أوتســتراد أريحــا - الني ــر حــادث ســير عل ــات إث وفــاة طفــل ووقــوع عــدة إصاب
ــاح اليــوم صب
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مقتــل القيــادي فــي الجيــش الســوري الحــر "محمــد إيــاد العقربــاوي" متأثــرًا بجراحه     
التــي أصيــب بهــا بعــد اعتقالــه مــن قبــل قــوات النظــام خــال مداهمــة شــنتها 
ــاوي"  ــي درعــا، تجمــع أحــرار حــوران: "العقرب ــادودة غرب ــدة الي ــه فــي بل ــى منزل عل
أصيــب بجــروح بليغــة خــال االشــتباكات التــي اندلعــت مــع قــوات تابعــة لفــرع األمــن 
العســكري بعــد مداهمــة منزلــه بهــدف اعتقالــه كونــه أحــد أبــرز المطلوبيــن، أحــرار 
حــوران: "العقربــاوي" رفــض إجــراء تســوية مــع النظــام وعمــل فــي مجموعــة تتبــع 
للقيادييــن معــاذ وخلــدون الزعبــي اللــذان ُقتــا علــى يــد النظــام  خــال الفتــة األخيــرة

شــبكة "أخبــار مدينــة حريتــان": قــوات النظــام تنبــش بعــض القبــور فــي مدينــة حريتان     
بريــف حلــب الشــمالي بحثــًا عــن جثــث لمقاتليــن أجانــب ومجهولــي الهوية

ــاء عــن أضــرار بمــدرج      ــب الدولــي وأنب قصــف إســرائيلي يســتهدف محيــط مطــار حل
المطــار

ــارات      ــراء غ ــة ج ــن الخدم ــي ع ــب الدول ــار حل ــروج مط ــانا": خ ــام "س ــاء النظ ــة أنب وكال
ــرب  ــط غ ــر المتوس ــاه البح ــن اتج ــخ م ــوط بالصواري ــدرج الهب ــتهدفت م ــرائيلية اس إس

ــة الاذقي

ــار      ــن مط ــات م ــع الرح ــل جمي ــن تحوي ــام تعل ــة للنظ ــام" التابع ــة الش ــركة "أجنح ش
ــرائيلي ــف اإلس ــبب القص ــة بس ــن الخدم ــروج األول ع ــد خ ــق بع ــار دمش ــى مط ــب إل حل

شــبكة اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة: تســجيل 8 إصابــات جديــدة بفيــروس     
كورونــا فــي مناطــق شــمال غربــي ســوريا خــال ال24 ســاعة الماضيــة

وصلــت إلــى 6 ماييــن ليــرة.. ارتفــاع أجــور القثطــرة القلبيــة وتركيــب الشــبكات فــي     
مناطــق النظــام

الرحــات الجويــة المقــررة      النظــام تعلــن تحويــل كل  النقــل فــي حكومــة  وزارة 
والمبرمجــة عبــر مطــار حلــب لتصبــح عبــر مطــار دمشــق الدولــي

تجمــع أحــرار حــوران: العثــور علــى جثــة الشــاب "محمــود أيمــن ســرحان المحاميــد"     
مــن بلــدة أم الميــاذن شــرقي درعــا علــى أوتوســتراد دمشــق درعــا بالقــرب مــن بلــدة 

الغاريــة الغربيــة بعــد اختطافــه مــن قبــل مجهوليــن منــذ حوالــي 20 يومــا

ــع      ــؤي العلــي" رئيــس فــرع األمــن العســكري التاب ــد "ل ــن العمي انتهــاء االجتمــاع بي
ــى أي اتفــاق ــة "جاســم" دون التوصــل إل ــن عــن مدين للنظــام فــي درعــا وممثلي
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مقتــل المدعــو "فــادي ماجــد الســعد" أحــد المتهميــن بالتعامــل مــع تنظيــم الدولــة     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "المزيريــب" غربــي درعــا

وفــاة مســن بانهيــار مبنــى فــي حــي الفــردوس بمدينــة حلــب وعــدد مــن الضحايــا ال     
يزالــون عالقيــن تحــت األنقــاض

وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام: تســجيل 15 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا     
فــي مناطــق متفرقــة خــال ال24 ســاعة الماضيــة

وســائل إعــام مواليــة: ارتفــاع حصيلــة ضحايــا انهيــار البنــاء بحــي الفــردوس فــي حلب     
إلــى 7 وفيــات بينهــم طفان

الفصائــل العســكرية تســتهدف براجمــات الصواريــخ مواقــع قــوات النظــام فــي     
محيــط قريــة "مرديــخ" بريــف إدلــب الشــرقي

تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل "عبــد العزيــز عثمــان الحريــري" جــراء اســتهدافه بإطــاق     
نــار مباشــر مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة بصــر الحريــر شــرقي درعــا ويتهــم "الحريري" 

بالعمــل فــي تجــارة وترويــج المــواد المخــدرة
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مديــر جمعيــة حمايــة المســتهلك فــي مناطــق ســيطرة النظــام عبــد العزيــز معقالي:     
دخــل المواطــن الســوري أصبــح ال يتناســب مــع أبســط احتياجاتــه األساســية فــي 
ظــل الغــاء الفاحــش وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الضروريــة، معقالــي لصحيفــة 
الوطــن المواليــة: األوضــاع المعيشــية أنهكــت المواطنيــن ونســبة الفقــر تجــاوزت كل 
الحــدود والمقاييــس وهــذا يشــكل خطــرًا حقيقيــًا يهــدد تماســك المجتمــع الســوري 

واألســرة وانتشــار النصــب واالحتيــال
وزارة النقــل فــي حكومــة نظــام األســد تعلــن عــن اســتئناف حركــة النقــل الجــوي     

عبــر مطــار حلــب الدولــي اعتبــارا مــن اليــوم الجمعــة بعــد إصــاح األضــرار الناجمــة عــن 
القصــف اإلســرائيلي

الفصائــل العســكرية تســتهدف براجمــات الصواريــخ مواقــع قــوات النظــام فــي     
محيــط "صلنفــة" بريــف الاذقيــة الشــمالي

مقتــل مدنييــن اثنيــن وإصابــة آخــر برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي مدينــة "جاســم"     
بريــف درعــا الشــمالي

 قــوات النظــام تعتقــل 5 شــبان بالقــرب مــن مدينــة "جاســم" شــمالي درعــا وتنقلهــم     
إلــى المحافظــة، وقــد طالبــت قــوات النظــام  بمبلــغ 5 ماييــن ليــرة ســورية مقابــل 

كل شــاب إلطــاق ســراحهم
المبعــوث األلمانــي الخــاص إلــى ســوريا "ســتيفان شــنيك": نتابــع بقلــق التقاريــر التــي     

تتحــدث عــن هجــوم للنظــام علــى مدينــة "جاســم" فــي محافظــة درعــا، اتفاقيــات 
"المصالحــة" مــع النظــام لــم تجلــب الســام للســوريين والحــل السياســي هــو الخيــار 

الوحيــد الــذي يجلــب الســام
وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام: تســجيل 17 إصابــة بمــرض الكوليــرا فــي مناطــق     

متفرقــة مــن محافظــة حلــب
 إصابــات فــي صفــوف عناصــر قــوات النظــام جــراء اســتهداف دوريــة عســكرية بعبــوة     

ناســفة فــي بلــدة المزيريــب بريــف درعــا الغربي
العثــور علــى جثتيــن مجهولتــي الهويــة بالقــرب مــن بلــدة "تــل شــهاب" بريــف درعــا     

الغربــي
وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام: تســجيل 53 إصابــة جديــدة بمــرض الكوليــرا فــي     

مناطــق متفرقــة و7 وفيــات فــي ديرالــزور و حلــب و الحســكة
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مناطق قسد:
وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد عنصريــن مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هاجمــوا     

منطقــة "نبــع الســام" شــمال شــرقي ســوريا
ــم الهــول شــرقي      ــن انتهــاء تمشــيط 50% مــن مخي ــة تعل قــوات ســوريا الديمقراطي

ــة ــم الدول الحســكة واعتقــال 121 شــخصا بينهــم 15 امــرأة بتهمــة االنتمــاء لتنظي
الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي محيط     

قريتــي "تــل طويــل والعبوش" شــمال الحســكة
 المدفعيــة التركيــة تســتهدف مواقــع لقســد علــى جبــال زور مغــار شــرقي مدينــة     

جرابلــس
الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قريــة     

"الــدردارة" شــمال الحســكة
ــرقي      ــوب ش ــدان" جن ــة "مع ــى بادي ــكرية إل ــزات عس ــتقدم تعزي ــام تس ــوات النظ ق

الرقــة
شــبكة الشــرقية 24: مقتــل القيــادي الســابق في تنظيــم الدولة "مســاعد الخاوي"     

ــة "الطكيحــي"  ــة مداهمــة نّفذتهــا قــوات التحالــف الدولــي فــي قري خــال عملي
بريــف ديرالــزور الشــرقي

ــة      ــاف بمدين ــل زف ــاء حف ــير أثن ــادث س ــن بح ــخصين آخري ــة ش ــخاص وإصاب ــاة 3 أش وف
ــوريا ــرقي س ــمال ش ــكة ش ــي الحس ــدادي جنوب الش

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد عنصريــن مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة هاجمــوا     
منطقــة "نبــع الســام" شــمال شــرقي ســوريا

إضــراب عــام ألصحــاب المحــات التجاريــة فــي بلــدة "المنصــورة" بريــف الرقــة بســبب     
فــرض اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد ضرائــب ماليــة علــى التجــار تتــراوح بيــن 150 و500 

دوالر أمريكــي
قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 14 شــخصًا فــي مخيــم الهــول شــرقي الحســكة     

بتهمــة التعامــل مــع خايــا تنظيــم الدولــة
التحالــف الدولــي ينشــئ قاعــدة عســكرية جديــدة فــي قريــة "نقــارة" بريــف مدينــة     

القامشلي
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ــدام      ــم اإلع ــا لحك ــرقي رفض ــب الش ــف حل ــاب بري ــة الب ــي مدين ــة ف ــة احتجاجي وقف
الــذي أصدرتــه قســد بحــق 8 أشــخاص بتهمــة التعامــل مــع الجيــش الوطنــي الســوري

تســيير دوريــة روســية - تركيــة مشــتركة فــي منطقــة عيــن العــرب "كوباني" شــرقي     
حلــب بحســب موقــع بلــدي نيوز

وفــاة شــخص وإصابــة 19 آخريــن فــي مدينــة الاذقيــة بســبب التحســس الناتــج عــن     
ــن الكهربائــي الطويــل ــدا جــراء ارتفــاع درجــات الحــرارة والتقني تناولهــم أســماك البلمي

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 7 عناصــر مــن قســد حاولــوا مهاجمــة منطقتــي "درع     
الفــرات ونبــع الســام" شــمال وشــرقي ســوريا

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي قريــة "تــل     
طويــل" بريــف الحســكة الشــمالي

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 5 عناصــر مــن قســد حاولــوا مهاجمــة منطقتــي "درع     
الفــرات ونبــع الســام" شــمال وشــرقي ســوريا

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قــرى "الــدردارة     
والعبــوش وتــل طويــل" شــمال الحســكة



راصد نما للنصف األول من شهر أيلول - سبتمبر 2022

Page 19

قــوات التحالــف الدولــي تجــري تدريبــات مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة للمــرة     
األولــى فــي قريــة تقــل بقــل بالقــرب مــن الحــدود الســورية التركيــة العراقيــة بشــمال 

شــرقي ســوريا

ــن عثورهــا علــى خيمــة مخصصــة للتعذيــب      قــوى األمــن الداخلــي فــي قســد تعل
واالحتجــاز داخــل مخيــم الهــول شــرق محافظــة الحســكة، قســد: خــال عمليــات 
التفتيــش والتمشــيط فــي مخيــم الهــول جــرى إلقــاء القبــض علــى 25 عنصــرًا مــن 
خايــا تنظيــم الدولــة بينهــم 9 نســاء فيمــا أزيلــت 7 خيــم يســتعملها خايــا التنظيــم 

ــب ــب والتعذي للتدري

ــة "درع      ــة منطق ــوا مهاجم ــد حاول ــن قس ــن م ــد عنصري ــة: تحيي ــاع التركي وزارة الدف
ــوريا ــمالي س ــرات" ش الف

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعلــن مقتــل اثنيــن مــن عناصرهــا خــال اشــتباكات مــع     
خليــة تابعــة لتنظيــم الدولــة فــي مخيــم الهــول شــرقي الحســكة

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 4 عناصــر مــن قســد حاولــوا مهاجمــة منطقتــي "درع     
الفــرات وغصــن الزيتــون" شــمال ســوريا

بالتزامــن مــع التصعيــد بيــن تركيــا و"قســد".. قائــد القــوات الروســية يــزور عين عيســى     
بريــف الرقة

القيــادة المركزيــة األمريكيــة تقــول إن الحــل األكثــر ديمومــة بالنســبة لمخيــم الهــول     
شــرقي الحســكة هــو إعــادة البلــدان األصليــة مواطنيها وإعــادة تأهيلهــم ودمجهم، 
القيــادة فــي بيــان: المخيــم يمثــل تهديــدا حقيقيــا للمنطقــة و”كارثــة إنســانية” مــع 
وجــود 56 ألــف شــخص فيــه أكثــر مــن 90% منهــم مــن النســاء واألطفــال وســط ارتفاع 

شــديد لدرجــات الحــرارة وشــح كبيــر فــي الميــاه

التابعــة لقســد تعلــن عــن تفشــي مــرض الكوليــرا فــي مناطــق      اإلدارة الذاتيــة 
تها ســيطر

اإلدارة الذاتيــة: تســجيل 3 وفيــات بالكوليــرا إلــى جانــب عــدد مــن اإلصابــات في شــمال     
شــرقي ســوريا، نناشــد منظمــة الصحــة العالميــة لتقديــم الدعــم الــازم للحــد مــن 

انتشــار مــرض الكوليــرا

وفاة طفل وإصابة آخرين جراء حادث سير في مدينة "هجين" شرقي ديرالزور    
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المناطق المحررة
هيئــة ثائــرون للتحريــر التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري تنشــر تعميمــا يقضــي     

بتوقيــف أي شــخص أو جهــة تقــوم بقطــع األشــجار فــي منطقــة »غصــن الزيتــون« 
ــة ــى اإلدارة األمني ــم إل وتحويله

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن إطــاق حملــة أمنيــة لمكافحــة تجــار ومرّوجــي     
ــب ــمال حل ــون« ش ــن الزيت ــة »غص ــي منطق ــدرات ف المخ

ــة      الجيــش الوطنــي الســوري يدمــر »رشــاش 23« لقــوات النظــام علــى جبهــة مدين
»تــادف« بريــف حلــب الشــرقي

منطقــة      مــن  بالقــرب  الســوري  الوطنــي  الجيــش  عناصــر  أحــد  اغتيــال  محاولــة 
حلــب شــمال  عفريــن  بريــف  »ميدانكــي« 

ــر انقــاب ســيارة      الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة شــابين اثنيــن بجــروح ورضــوض إث
ــا يســتقانها علــى طريــق إدلــب - دركــوش ــة بالخضــار كان محمل

دعــوات مــن األهالــي لإلعتصــام أمــام مقــر المجلــس المحلــي لمدينــة راجــو شــمالي     
حلــب للمطالبــة بالمــاء والخبــز

قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة قريــة »كفرعويــد« فــي جبــل الزاويــة     
بريــف إدلــب الجنوبــي

اشــتباكات بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقســد علــى أطــراف مدينــة »مــارع«     
بريــف حلــب الشــمالي

االســتخبارات التركيــة تحّيــد قياديــا بــارزا مــن تنظيــم »بــي كــي كــي«  فــي عمليــة     
نوعيــة شــمالي العــراق

الدفــاع المدنــي الســوري: مقتــل طفــل وإصابــة آخــر جــراء انفجــار مقــذوف حربــي     
مــن مخلفــات قصــف ســابق لقــوات النظــام قــرب مخيــم ســكن مؤقــت فــي قريــة 

»الكفيــر« شــمالي إدلــب

ــن عــن تخفيــض أســعار      ــب تعل ــر الشــام فــي إدل ــة تحري ــد« التابعــة لهيئ شــركة »وت
بعــض أصنــاف المشــتقات النفطيــة المســتوردة بنســبة بســيطة بعــد ارتفاعــات 

متكــررة
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الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة الشــاب زكــور الطويــل إثــر إنقــاب شــاحنة محملــة     
بالبقايــا أثنــاء افراغهــا لحمولتهــا ضمــن تجمــع ســكني للمهجريــن قيــد اإلنشــاء 

ــب ــارة شــمالي حل ــق إعــزاز - ني علــى طري

بعثــة إيطاليــة تعلــن توجههــا إلــى مدينــة إيبــا القديمــة فــي تــل مرديــخ قــرب بلــدة     
ســراقب بريــف إدلــب لمتابعــة أعمــال التنقيــب عــن اآلثــار بعــد توقــف أعمالهــا فــي 

عــام 2010

ــره وســقوطه علــى رأســه بمخيــم      ــر تعث الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل إث
ــب ــدة ديرحســان شــمالي إدل »النهضــة« فــي بل

شــبكة اإلنــذار المبكــر واالســتجابة لألوبئــة: تســجيل 12 إصابــة جديدة بفيــروس كورونا     
فــي منطقــة »نبع الســام« شــمال شــرقي ســوريا خــال ال24 ســاعة الماضية

الدفــاع المدنــي: وفــاة الطفــل »مصطفــى حســن« مــن بلــدة الشــغور بريــف إدلــب     
الغربــي غرقــًا فــي ســد الشــغور بعــد فقدانــه يــوم أمــس الثاثــاء أثنــاء عملــه 
برعــي األغنــام بالقــرب مــن الســد، الدفــاع المدنــي: ارتفــاع عــدد ضحايــا الغــرق فــي 
المســطحات المائيــة منــذ بدايــة العــام الحالــي فــي شــمالي غربــي ســوريا إلــى 44 

حالــة
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ــتهدافهم      ــراء اس ــن ج ــة آخري ــوري وإصاب ــي الس ــش الوطن ــن الجي ــن م ــل عنصري مقت
ــف  ــارع بري ــة م ــراف مدين ــى أط ــد عل ــيطرة قس ــق س ــدره مناط ــه مص ــاروخ موج بص

ــمالي ــب الش حل

ــي      ــام ف ــوات النظ ــع ق ــة مواق ــف المدفعي ــتهدف بقذائ ــكرية تس ــل العس الفصائ
ــرقي ــب الش ــف إدل ــراقب بري ــة س ــط مدين محي

ــى 7      ــي إل ــب الغرب ــى ريــف إدل ــة الروســية عل ــا الغــارات الجوي ــة ضحاي ارتفــاع حصيل
ــى ونحــو 12 جريحــا قتل

ــي      ــن« ف ــنبل وبيني ــر س ــي »دي ــة قريت ــف المدفعي ــتهدف بقذائ ــام تس ــوات النظ ق
ــب ــوب إدل ــة جن ــل الزاوي جب

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة امــرأة بجــروح جــراء قصــف مدفعــي لقــوات النظام     
اســتهدف قريــة »ديــر ســنبل« جنوبــي إدلب

غارات جوية روسية تستهدف قرية »الشيخ يوسف« بريف إدلب الغربي    

عاجــل: وفــاة شــخصين جــراء انفجــار دراجــة ناريــة مفخخــة كانــا يقودانهــا علــى طريــق     
قريــة الكوســا شــرق مدينــة جرابلــس بريــف حلــب الشــرقي

ــاط      ــن مقتــل وجــرح عــدد مــن عناصــر قســد بعــد إحب الجيــش الوطنــي الســوري يعل
ــف الحســكة الشــمالي ــة« بري ــى محــور »العالي ــة تســلل عل محاول

الــكادر الطبــي فــي مشــفى جرابلــس شــرقي حلــب يبــدأ إضرابــا عامــا علــى خلفيــة     
اعتــداء شــاب مســلح علــى أحــد األطبــاء فــي قســم اإلســعاف دون أي محاســبة لــه

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب محــور »كفرنبــل« جنــوب إدل

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب الشــرقي محــور »األربيــخ« بريــف إدل

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل وإصابــة والدتــه بجــروح جــراء حــادث ســير     
ــمالي حلــب ــة اعــزاز ش بمدين

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة رجــل وزوجتــه بجــروح جــراء تعرضهــم لحــادث ســير     
علــى طريــق »جبــل األربعيــن« جنوبــي إدلــب
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ــور حلــب«      الدفــاع المدنــي الســوري: انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة فــي مخيــم »ن
فــي بلــدة قــاح بريــف إدلــب

مديريــة صحــة إدلــب تحــّذر مــن وصــول مــرض الكوليــرا إلــى الشــمال الســوري عقــب     
تســجيل إصابــات فــي مناطــق ســيطرة قســد والنظــام

ــر      ــر الشــام« يفرقــون مئــات الشــباب المجتمعيــن قــرب معب عناصــر مــن »هيئــة تحري
بــاب الهــوى بريــف إدلــب ضمــن »قافلــة الســام« والتــي تهــدف الجتيــاز الحــدود مــع 

تركيــا للوصــول إلــى أوروبــا

رابطــة اإلعامييــن الســوريين تصــدر بيانــًا تســتنكر فيــه »االعتــداء« علــى صحفييــن و     
إعامييــن فــي معبــر بــاب الهــوى

ــن      ــة مريمي ــة فــي قري  قصــف صاروخــي مصــدره قســد يســتهدف القاعــدة التركي
ــب ــن شــمال حل بمنطقــة عفري

قوات النظام تستهدف بقذائف المدفعية بلدة »البارة« بريف إدلب الجنوبي    

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب الشــرقي محــور »األربيــخ« بريــف إدل

فريــق »منســقو اســتجابة ســوريا«: أكثــر مــن 92% مــن العائــات المقيمــة فــي     
ــة للشــتاء القــادم ــن مــواد التدفئ ــى تأمي ــر قــادرة عل ــي ســوريا غي مناطــق شــمال غرب

إدلــب      بريــف  »كنصفــرة«  قريــة  المدفعيــة  بقذائــف  تســتهدف  النظــام  قــوات 
الجنوبــي

مجهولــون يســتهدفون ســيارة تقــل قياديَيــن فــي الجبهــة الشــامية التابعــة للجيــش     
الوطنــي الســوري علــى أطــراف مدينــة اعــزاز شــمال حلــب دون وقــوع إصابــات
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــن  ــرب ع ــز يع ــد العزي ــن عب ــد ب ــة محم ــؤون اإلقليمي ــر للش ــة قط ــر خارجي ــاعد وزي مس
ــورية ــتورية الس ــة الدس ــال اللجن ــق أعم ــاده لتعلي ــق ب قل

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: قــرارات المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 
سياســية وغيــر عادلــة فعندمــا يتعلــق األمــر بتركيــا تصــدر قــرارات مسيســة، وعكــس 

ذلــك حيــن يتعلــق بفرنســا وألمانيــا )األناضــول(

ــن  ــة متورطي ــجن ثاث ــي بس ــا يقض ــدر حكم ــي يص ــاء األلمان ــدس: القض ــة الق صحيف
ــزءا  ــة ج ــال الثاث ــعودية، الرج ــا والس ــوريا وروماني ــن س ــوا بي ــدرات تنقل ــات مخ بصفق
مــن عصابــة تهريــب دوليــة وُيْعَتَقــد أنهــم دفعــوا رشــاوى إلــى الفرقــة الرابعــة فــي 

قــوات نظــام األســد

أردوغــان: قســموا العــراق علــى دمــاء مليونــي إنســان وجعلــوه على شــفا االنقســام 
ــون  ــوا يواصل ــا زال ــا وم ــمة وجزاؤه ــون نس ــاء ملي ــى دم ــوريا عل ــموا س ــذا قس وهك

األالعيــب نفســها ويســعون للقيــام بســيناريوهات مماثلــة فــي بادنــا
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مقتــل شــاب ســوري طعنــا علــى يــد مجموعــة مــن األتــراك بعــد خروجــه مــن ملعــب 
كــرة قــدم فــي واليــة هاتــاي جنوبــي تركيــا، صفحــة كــوزال: الشــاب كان تعثــر 
قبــل يــوم بامــرأة تركيــة خــال عملــه فــي واليــة هاتــاي ليهاجمــه وقــت الحادثــة 6 

أشــخاص بينهــم أوالدهــا وقامــوا بطعنــه ممــا تســبب بمقتلــه

 الماكــم الســوري "حيــدر وردة" يفــوز ببطولــة االحتــراف العالميــة فــي ألمانيــا 
وينهــى النــزال بضربــة قاضيــة لصالحــه ســقط فيهــا خصمــه الماكــم األلمانــي علــى 
األرض، "وردة" الجــئ ســوري فــي ألمانيــا منــذ عــدة ســنوات وشــارك فــي بطــوالت 
ــورة الســورية والمهمشــين فــي  ــة وبعــد فــوزه أهــدى فــوزه ل "شــهداء الث عالمي

الســاحل الســوري"

الســلطات اللبنانيــة توقــف عــددًا مــن عناصــر أمــن الدولــة بتهمــة قتــل شــاب ســوري 
تحــت التعذيــب فــي قضــاء بنــت جبيــل جنوبــي لبنــان

هيئــة اإلغاثــة التركيــة "IHH" تنعــي الشــاب الســوري "فــارس محمــد العلــي" الــذي 
قتــل طعنــا بالســكين علــى يــد شــبان أتــراك فــي واليــة هاتــاي جنوبــي تركيــا

بوتيــن: يجــب التفكيــر فــي تقييــد وجهــة صــادرات الغــذاء مــن أوكرانيــا إلــى الــدول 
ــد أنفســنا  ــن: قــادرون علــى تزوي ــك مــع أردوغــان، بوتي ــة وســأتحدث بشــأن ذل الغربي
ــة  ــه االقتصادي ــراء أزمت ــدود ج ــق مس ــى طري ــيصل إل ــرب س ــة والغ ــوارد الطبيعي بالم

واالجتماعيــة

قــوات حــرس الحــدود األردنيــة تعلــن إحبــاط محاولــة تســلل لمجموعــة أشــخاص مــن 
ســوريا إلــى األراضــي األردنيــة أســفرت عــن مقتــل أحــد المتســللين

ــة تهــدف  ــى منصــات التواصــل االجتماعي ــة عل ــون مــع حمل آالف الســوريين يتفاعل
إلعــداد قافلــة كبيــرة مــن الاجئيــن فــي تركيــا للســفر باتجــاه أوروبــا تحــت مســمى 

"قافلــة النــور"
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وزارة الخزانــة األمريكيــة تعلــن فــرض عقوبــات علــى وزارة االســتخبارات اإليرانيــة 
ووزيرهــا علــى خلفيــة هجمــات ســيبرانية ضــد واشــنطن وحلفائهــا

إدارة الرئيــس األمريكــي "جــو بايــدن" توصــي باســتقبال 125 ألــف الجــئ مــن جنســيات 
مختلفــة بينهــم ســوريون فــي الســنة الماليــة 2023 إلعــادة توطينهــم فــي الواليات 

المتحــدة األمريكية

صحيفــة "األخبــار" اللبنانيــة: الســلطات اللبنانيــة تعتقــل طبيــب ســوري أثنــاء محاولتــه 
المغــادرة عبــر مطــار بيــروت بتهمــة العمــل لصالــح "الموســاد" اإلســرائيلي

الجيــش اللبنانــي يعتقــل أربعــة ســوريين فــي منطقــة عــكار علــى خلفيــة الجريمــة 
التــي قتــل خالهــا الشــاب الســوري خليــل عبــد اللطيــف الفــرج علــى يــد مجموعــة 

شــبان

األناضــول: مصــرع 6 مهاجريــن غيــر نظامييــن بينهــم 3 أطفــال دفعتهــم اليونــان إلــى 
الميــاه اإلقليميــة التركيــة فــي بحــر "إيجــة"

ــاء محاولتهــم الهجــرة بطريقــة  ــًا ســوريًا أثن ــن إيقــاف 84 الجئ الجيــش اللبنانــي يعل
ــا علــى متــن قــارب مــن ســاحل مدينــة طرابلــس "غيــر شــرعية" إلــى أوروب
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــدم  ــدة ع ــي معاه ــراف ف ــر األط ــن "مؤتم ــورك ع ــي نيوي ــرت ف ــة ُنش ــة أممي وثيق
ــة-  ــة أوربي ــا 41 دول ــة، -منه ــه 52 دول ــًا أيدت ــن بيان ــة، تتضم ــلحة النووي ــار األس انتش
بصفتهــا أطــراف فــي المعاهــدة، حــول عــدم امتثــال النظــام الســوري، التفــاق 
الضمانــات الــذي وّقعــه مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، فيمــا يتعلــق بتشــييد 

ــزور. ــر ال ــن فــي دي ــر معل ــووي غي النظــام لمفاعــل ن

نشــر مركــز اإلمــارات للسياســات بتاريــخ 2 ســبتمبر 2022 ورقــة بحثيــو بعنــوان خيــارات 
المعارضــة الســورية فــي ظــل التقــارب التركــي مــع النظــام الســوري حيــث ســلطت 
هــذه الورقــة الضــوء علــى التطــورات الجاريــة فــي ملــف العاقــة بيــن تركيــا والنظــام 

الســوري، وخيــارات المعارضــة إزاءهــا.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى االســتنتاج التالــي)) تعتقــد حكومــة أردوغــان أنهــا أمــام 
ــروض  ــل ع ــورية مقاب ــي س ــا ف ــي صرفته ــة الت ــتثمارات الهائل ــض االس ــة لتعوي فرص
روســية ُمرضيــة، فــي وقــت باتــت المســألة الســورية خــارج االهتمامــات الدوليــة، 
نتيجــة انســداد أفــق الحــل، باإلضافــة إلــى تأثيراتهــا الخطيــرة علــى مســتقبل أردوغان 
السياســي ومســتقبل حــزب العدالــة والتنميــة. وفــي ضــوء ذلــك تواجــه المعارضــة 
الســورية، بشــقيها العســكري والسياســي، مأزقــًا وجوديــًا، حيــث باتــت مطالبــة مــن 
ــول أي صيغــة تســوية قــد تطــرح عليهــا فــي هــذه  ــا، بقب الداعــم األساســي، تركي
المرحلــة.  وتــدرك المعارضــة الســورية أنــه فــي ظــل اختــال موازيــن القــوى، لــن 
تســتطيع الحصــول علــى مقابــل مهــم، وأنهــا ستخســر الرعايــة األمميــة، بمــا يعنيــه 
ذلــك مــن ضيــاع حقــوق الســوريين الذيــن وثقــوا بالمعارضــة، والرضــوخ إليــران وحــزب 
ــع  ــذا فــإن جمي ــزان الديمغرافــي فــي ســورية. ول ــم المي ــى تحطي اهلل وســعيهما إل
الخيــارات التــي تواجههــا المعارضــة الســورية راهنــًا تبــدو ذات طبيعــة انتحاريــة؛ 
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ــة يعنــي نهايتهــا وربمــا تفجرهــا مــن الداخــل، ورفــض  ــب التركي فالســير مــع المطال
ــة.  ــة يضعهــا أمــام مســارات مجهول ــب التركي المطال

والمرجــح أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد تشــظيات فــي بنــى المعارضــة التــي تعانــي 
باألصــل مــن ضعــف االنســجام واالفتقــار إلــى قيــادة موحــدة، ومــن المحتمــل حصــول 

تدخــل دولــي، بدرجــة معينــة، لعرقلــة مشــروع المصالحــة التركي-الســوري.

كتب د. سمير التقي خبير السياسات االستراتيجية في صحيفة النهار العربي

يبــدو مــأزق إيــران أعمــق وأكبــر! ولخمســة عقــود، وهــي إذ تســتمرئ االســتثمار فــي 
ــرائيليين  ــود إس ــنة ويه ــيعة وس ــن ش ــة بي ــرب الطائفي ــام" والح ــا س ــرب وال ــا ح "ال

ومســيحيين، فإنهــا تقتــرب مــن قعــر حفرتهــا.

ــآكل نظريتهــا اإلســرائيلية.  ــآكل بقــدر ت ــة، تت ــا حــرب اإليراني ــا ســام وال فسياســة ال
ــم فــي العــراق  ــى لحــم دول اإلقلي ــران عل ــات إي وبحجــة الصــراع ضــد إســرائيل، *تقت
وســورية ولبنــان*، ليبقــى مــأزق إيــران أنهــا بنــت مجتمعــات ميليشــيوية عســكرية ال 
تعــرف معنــى البنــاء الســلمي، وال بنــاء التحضــر االقتصــادي. فلئــن كانــت الشــيوعية 
قدمــت وهمــًا تنمويــًا بديــًا لّليبراليــة الغربيــة، لــم تتمكــن إيــران مــن خلــق قــوة المثل. 
ــه الزمــان،  هــذا النمــط مــن الغــزو أشــبه بغــزو تيمورلنــك وهوالكــو، مــا إن يطــول ب

حتــى يتفســخ ويــأكل نفســه. 

ــي  ــراع ف ــر الص ــس جوه ــط لي ــرق األوس ــي الش ــراع ف ــرائيل أن *الص ــران وإس ــدرك إي ت
ــن تتــورط فــي أي  ــركا ولمصالحهــا، فل ــد حيــوي ألمي ــم ينشــأ تهدي ــم*، ومــا ل العال
ــك  ــل علــى األســواق. لذل ــة مــا عــادت علــى المــوارد، ب ــه. فالحــروب المقبل حــرب في
ــم  ــة وتعظي ــا الذاتي ــر موارده ــرًا إال بتطوي ــًا كبي ــدة اهتمام ــات المتح ــر الوالي ال تظه

ــة. ــام فلكي ــوقها بأرق س
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سادسا: رؤية تحليلية

تــزداد مؤشــرات االنهيــار االقتصــادي فــي مناطــق ســيطرة النظــام حيــث بــات طبيعــي 

جــدا لــدى قاطنــي دمشــق أن تمــر عليهم عشــر ســاعات متواصلــة دون وجــود كهرباء 

وأصبحــت العــودة للمدارســة كابوســا ياحــق أهالــي الطــاب بســبب غــاء أســعار 

مســتلزمات المدرســة كمــا أن الحصــول علــى وظيفــة عامــة والتــي كانــت تعتبــر 

حلمــا لــدى بعــض الســوريين قبــل عــام 2011 أصبحــت اليــوم كابوســا ياحــق موظفــي 

المؤسســات العامــة بســبب الرواتــب المتدنيــة جــدا، والتــي ال تكفــي أجــور مواصــات 

شــهرية للوصــول إلــى مــكان العمــل، وبالتالــي أصبحــت االســتقالة أمــرا عــادي جــدا 

ونســبة هــذه االســتقاالت بزيــادة مطــردة وعليــه ستســتمر الضغــوط المعاشــية 

ــادة هــذه الضغــوط  ــر فــي وجــه النظــام، وتــدرك روســيا مخاطــر زي واالقتصاديــة تكب

فــي وجــه حليفهــا فــي دمشــق وهــي عاجــزة نتيجــة تكاليــف حربهــا فــي أوكرانيــا 

فــي تقديــم مــا يســعف النظــام مــن هــذه الورطــة، وهــي ال تملــك فــي هذا الســياق 

ســوى لعــب ورقتهــا التقليديــة وهــي ابتــزاز الغــرب للتخفيــف علــى النظــام وتقديم 

بعــض المســاعدات االنســانية والســاحة التــي ســتلعب بهــا روســيا هــذه الورقــة هــي 

ــي  ــدود ف ــر الح ــاعدات عب ــال المس ــرار إدخ ــد لق ــد التجدي ــدة عن ــم المتح ــة األم أروق

ــزال دبلوماســي دولــي  األشــهر القادمــة، وعليــه ســتكون القضيــة الســورية أمــام ن

ســتخوضه روســيا بهــدف تخفيــف الضغــوط عــن حليفهــا المتهــاوي اقتصاديــا.
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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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