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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

أواًل: أبرز التصريحات حول سوريا

غيــر بيدرســون يبحــث مــع األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيــرش وســفيرة 
واشــنطن لــدى األمــم المتحــدة لينــدا تومــاس جرينفيلــد تطــورات العمليــة السياســية 

والمســاعدات اإلنســانية فــي ســوريا

ــة  ــنا الحاج ــم وناقش ــي العال ــات ف ــر األزم ــن أخط ــدة م ــزال واح ــوريا ال ت ــون: س بيدرس
النخــراط دبلوماســي جــاد مــن قبــل الجميــع حــول مجموعــة مــن الخطــوات المتبادلــة 

وفقــا للقــرار 4522

ــاة وأثّمــن  بيدرســون: الســوريون بحاجــة ماســة الســتمرار المســاعدات المنقــذة للحي
دعــم الواليــات المتحــدة لجهــود األمــم المتحــدة لتســهيل العمليــة السياســية بمــا 

يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن 4522

مجلــة فوريــن بوليســي تحــذر مــن عواقــب مبــادرات بعــض الــدول إلعــادة تأهيــل نظام 
األســد علــى الرغــم مــن ســجّله المرعــب مــع جرائــم الحــرب والجرائــم ضد اإلنســانية

فوريــن بوليســي: مبــادرة اإلمــارات نحــو التطبيــع مــع األســد بهــدف االســتثمار فــي 
الصناعــة والبنيــة التحتيــة لــم تفلــح بــل لفتــت إليهــا انتبــاه أوروبــا و واشــنطن التــي 

تقــوم بفــرض عقوبــات علــى النظــام

ــرة  ــد لفت ــام األس ــد نظ ــوف ض ــب الوق ــت تجنُّ ــر حاول ــي: الجزائ ــن بوليس ــة فوري مجل
طويلــة وعملــت مؤخــرًا بشــكل مكثــف إلقنــاع الــدول بعودتــه للجامعــة العربيــة لكن 

جهودهــا بــاءت بالفشــل
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ــن بوليســي: فشــل العــودة فــي التعامــل مــع النظــام يتجلــى بأبهــى صــورة  فوري
ل  مــع األردن التــي تخلــت عــن دعــم المعارضــة وأعــادت افتتــاح معبــر نصيــب مــا ســهَّ

مــن انتشــار الميليشــيات اإليرانيــة والمــواّد المخــدرة

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: 625 ألــف شــخص عــادوا إلــى المناطــق اآلمنــة 
التــي أنشــأناها فــي ســوريا

نائــب المندوبــة األمريكيــة فــي مجلــس األمــن "ريتشــارد ميلــز" : رفــض نظــام األســد 
تقديــم معلومــات عــن برنامجــه لألســلحة الكيميائيــة هــو إهانة للمجلــس ولمنظمة 

حظــر األســلحة الكيميائيــة

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: منــذ بــدء عملياتنــا فــي ســوريا عــام 6102 عــاد 
نحــو 625 ألــف الجــئ ســوري طوعــا الــى المناطــق اآلمنــة التــي أقمناهــا فــي 

شــمالي البــاد

ــن  ــن ع ــع ممثلي ــث م ــش بح ــان غولدريت ــوريا إيث ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث األميرك لمبع
ــوريا ــي س ــية ف ــة السياس ــردي" العملي ــي الك ــس الوطن "المجل
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وزارة الخارجيــة األميركيــة عبــر تويتــر: غولدريتــش ناقــش مــع ممثلــي المجلــس 

بمــا  الكــردي أهميــة تعزيــز عمليــة سياســية شــاملة بقيــادة ســورّية  الوطنــي 

يتماشــى مــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 4522"

أردوغــان: عندمــا يحيــن الوقــت المناســب يمكننــا اللجــوء إلــى خيــار اللقــاء مــع بشــار 

األســد وهنــاك محادثــات تجــري بالفعــل حالًيــا علــى مســتوى منخفــض

ســفيرة المملكــة المتحــدة لــدى منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة "جوانــا روبــر": 

نظــام األســد يخفــي أدلــة بشــأن برنامج األســلحة الكيميائية في ســوريا، روبــر: النظام 

اســتخدم بشــكل واضــح ومباشــر للغايــة أســلحة كيميائيــة مــن قبــل ومــا يــزال يرفــض 

االعتــراف بهــذه الحقيقــة، روبــر: إعــان النظــام عــن برنامــج أســلحته الكيميائيــة غيــر 

مكتمــل ويعرقــل جهــود األمانــة الفنيــة للمنظمــة، روبــر: برنامــج األســلحة الكيميائية 

لنظــام األســد يجــب أن يبقــى علــى رأس أولويــات المجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر 

ــل  ــن أج ــاؤه م ــم إنش ــس ت ــر: المجل ــة، روب ــه القانوني ــل اللتزامات ــى يمتث ــلحة حت األس

تعزيــز التنفيــذ الفعــال التفاقيــة األســلحة الكيميائيــة واالمتثــال لهــا و المملكــة 

المتحــدة و إيرلنــدا الشــمالية تأخــذان هــذه المســؤولية علــى محمــل الجــد،

وزيــر الداخليــة التركــي: عــدد الســوريين فــي تركيــا 3 ماييــن و 646 ألفــًا و872 نســمة 

يعيــش منهــم فــي مدينــة اســطنبول 155 ألفــًا و 928

ــزال  ــة اإلن ــي بعملي ــب الروس ــر الجان ــم تخط ــدة ل ــات المتح ــي: الوالي ــؤول أمريك مس

التــي نفذتهــا فــي ريــف محافظــة الحســكة والضربــة التــي تبعتهــا وأســفرت عــن 

ــة مقتــل قيادييــن فــي تنظيــم الدول

المســؤول لشــبكة ســي بــي إس: ألول مــرة منــذ فتــرة طويلــة لــم تســتخدم الواليــات 

المتحــدة خطهــا الهاتفــي الخــاص بعــدم التضــارب مــع روســيا إلخطارهــم بغــارة 

ــاك ــة ووجودهــا هن القــوات األمريكي
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ــي  ــزة ف ــي المتمرك ــف الدول ــوات التحال ــول إن ق ــة تق ــطى األمريكي ــادة الوس القي
منطقــة الرميــان شــمال شــرق ســوريا تعرضــت لهجــوم فاشــل بصــاروخ مــن عيــار 701 

ــرات  مليمت

القيــادة الوســطى فــي بيــان: الصــاروخ ســقط خــارج المجمــع العســكري دون أن 
يقتــل أو يجــرح أحــدا مــن القــوات األمريكيــة أو الشــريكة ودون أن يلحــق ضــررا بــأي 

ــدات ــق أو المع ــن المراف م

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو: ســنكون أقويــاء وعظمــاء لدرجــة أنكــم 
ــة ــوريا آمن ــترون س س

صويلــو: ســوف ُنعيــد األمــان إلــى دمشــق و بغــداد وســيعّم الســام فــي أفغانســتان 
و باكســتان
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المتحــدث الرســمي لألمــم المتحــدة "ســتيفان دوجاريــك": هنــاك حاجــة ماســة إلــى 

حوالــي 002 مليــون دوالر لســد فجــوة التمويــل وتلبيــة االحتياجــات المتعلقــة بفصــل 

الشــتاء فــي ســوريا بيــن شــهري تشــرين األول وآذار، دوجاريــك: حوالــي 6 ماييــن 

شــخص ســيحتاجون إلــى مســاعدة إنســانية للتصــدي لظــروف الشــتاء القاســية بزيادة 

قدرهــا 33% مقارنــة بالعــام الماضــي، دوجاريــك: النازحــون الذيــن يعيشــون فــي خيــام 

أو ماجــئ مؤقتــة والبالــغ عددهــم 008 ألــف شــخص فــي شــمال غربــي ســوريا هــم 

مــن بيــن الفئــات ذات األولويــة للمســاعدة

ــع  ــا م ــى حدودن ــكري عل ــران العس ــز إي ــمح بتمرك ــن نس ــرائيلي: ل ــاع اإلس ــر الدف وزي

ــوريا س

وزيــر الخارجيــة القطــري فــي مؤتمــر صحفــي مــع نظيــره التركــي: نتطلــع لتحقيــق 

حــل للصــراع فــي ســوريا فــي أســرع وقــت ممكــن، وزيــر الخارجيــة القطــري: نــود أن 

يكــون هنــاك حــل سياســي فعلــي إلنهــاء معانــاة الشــعب الســوري، وزيــر الخارجيــة 

القطــري: ال نريــد للملــف النــووي اإليرانــي ولقضيتي ســوريا و ليبيــا أن تتأثر بالتصعيد 

فــي أوكرانيــا،

ريبــورن: إذا خســر بوتيــن حربــه فــي أوكرانيــا فسيخســر بشــار األســد فــي نهايــة 

المطــاف حربــه فــي ســوريا وإذا ســقط بوتيــن مــن الســلطة فــي موســكو فســوف 

يســقط األســد مــن الســلطة فــي دمشــق"

متحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة: واشــنطن قلقــة بشــأن العنــف األخيــر فــي 

شــمال غربــي ســوريا وأثــره علــى المدنييــن، متحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة: 

ندعــو األطــراف المتنازعــة فــي ســوريا إلــى خفــض التصعيــد وتركيــز األولويــة علــى 

ســامة الشــعب الســوري
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ثانيًا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي الســوري فــي بيــان: أمريــكا أكــدت أنهــا داعمــة لقضيــة الشــعب 
الســوري وتدفــع باتجــاه تطبيــق القــرارات الدوليــة إضافــة للبحــث عــن آليــات جديــدة 

للضغــط علــى النظــام و روســيا

عضــو الهيئــة السياســية فــي االئتــاف الوطنــي الســوري ســليم إدريــس: مــا يتعــرض 
لــه الاجئــون الســوريون فــي اليونــان يخالــف القوانيــن واألعــراف الدوليــة

إدريــس: علــى األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة و االتحــاد األوروبــي تحمــل 
مســؤولياته تجــاه المهاجريــن وإجــراء تحقيقــات مســتقلة للكشــف عــن هويــة 

المســؤولين عــن محــاوالت إغــراق قــوارب الاجئيــن

يتعرضــون  اليونانيــة  الحــدود  علــى  الموجــودون  الســوريون  الاجئــون  إدريــس: 
ــم  ــم وهواتفه ــرقة أمواله ــجن وس ــرح والس ــرب المب ــدأ بالض ــررة تب ــاكات متك النته
وتركهــم بالعــراء أو إغــراق قواربهــم وإبقائهــم علــى الجــزر المهجــورة حتــى يموتوا 

ــا ــا أو عطش جوع
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األميــن العــام لائتــاف الســوري هيثــم رحمــة يديــن االنتهــاكات المتكــررة التــي 
تمارســها اليونــان بحــق الاجئيــن الســوريين المهاجريــن معتبــرا ذلــك يخالــف القوانيــن 

ــة  ــق الدولي والمواثي

رحمــة: علــى المجتمــع الدولــي التدخــل بطريقــة ســريعة وفعالــة لحمايــة المهاجرين 
الســوريين الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا طلبــًا للعيــش الكريــم بعــد أن أجبرهــم 

نظــام األســد علــى النــزوح واللجــوء

رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية "بــدر جامــوس": وفــد المعارضــة الــذي شــارك فــي 
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك واجــه صعوبــة فــي 
إبقــاء الملــف الســوري علــى طاولــة المنظمــة الدوليــة، جامــوس: فــي ظــل انعــدام 
االجتماعــات الخاصــة بـــ ســوريا خــال الــدورة الفائتــة عملنــا علــى إعــادة إحيــاء الملــف 
ــق  ــة لتطبي ــى إيجــاد آلي الســوري وســعينا مــن خــال االجتماعــات التــي أجريناهــا إل
القــرار 2254، جامــوس: طلبنــا مــن غوتيريــش االعتــراف بالمعارضــة كطــرف باعتبارهــا 
ــل الســوريين  جهــة رســمية تقــوم بالتفــاوض وال يجــوز أن يحتكــر نظــام األســد تمثي

ونريــد أن يســتمع مجلــس األمــن لنــا فــي المرحلــة القادمــة

عضــو الهيئــة الرئاســية للمجلــس الكــردي ســليمان أوســو لصحيفــة الشــرق األوســط: 
الخافــات بيــن األحــزاب الكرديــة ال تــزال مســتمرة و واشــنطن لــم تبــذل الجهــود 

ــات ــذه الخاف ــل ه ــة لح الكافي

ــل  ــل عم ــة وتضلي ــان المراوغ ــيا يواص ــد روس ــام األس ــوري: نظ ــي الس ــاع المدن الدف
"حظــر األســلحة الكيميائيــة

الحكومــة الســورية المؤقتــة تديــن اغتيــال الناشــط "محمــد عبــد اللطيــف" الملقــب 
"أبــو غنــوم" وزوجتــه فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب وتتوعــد بكشــف المتورطيــن 
ومحاســبتهم والضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل مــن يحــاول العبــث بــأرواح المدنييــن 

وتهديــد أمــن المنطقــة واســتقرارها
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بيــان صــادر عــن الشــارع الثــوري فــي مدينــة البــاب: عمليــة االغتيــال مــا هــي إاّل وصمــة 
عــار وخــزي لجميــع القائميــن والــا مســؤولين عــن هــذا البلــد وأمــن هــذه المدينة

البيــان: لقــد أصبحــت مدينــة البــاب مرتعــًا لـــ ""عصابــات المخــدرات و االغتيــاالت و 
ــر كل مــن يصــدح بكلمــة الحــق ويقــف فــي وجــه كل  المهربيــن والعمــاء"" ومصي

طــاغ هــو المــوت

الحكومــة الســورية المؤقتــة تصــدر بيانــًا ترحــب فيــه بقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 
بإدانــة نظــام األســد وتؤكــد علــى ضــرورة تفعيــل الجهــود الراميــة إلــى تطبيــق تلــك 
البنــود والتأكيــد علــى ضــرورة الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن وإيجــاد آليــة قضائيــة 

تضمــن محاســبة المجرميــن وتقديمهــم إلــى العدالــة

نقابــة المحاميــن األحــرار فــي ســوريا": باتــت الحــوادث األمنيــة التــي تطــال المدنييــن 
األبريــاء والناشــطين الثورييــن فــي المناطــق المحــررة حــدث شــبه يومــي ولــن يكــون 
آخرهــا حادثــة اغتيــال الناشــط "محمــد عبــد اللطيف"،نقابــة المحامين األحــرار: الجهات 
التــي داهمــت خيمــة اعتصــام المعلميــن فــي البــاب وفضــت االعتصــام بالقــوة 
وانتهكــت أهــم مبــادئ الثــورة هــي ذاتهــا التــي تقــف مكتوفــة اليديــن عــن حمايــة 
ــة المختصــة  ــن األحــرار: نحمــل الجهــات األمني ــة المحامي ــن وحقوقهــم، نقاب المدنيي
كامــل المســؤولية عــن التقصيــر فــي حمايــة أرواح األبريــاء وحقــوق المدنييــن العــزل 
كمــا ومســؤولية حمايــة كل نشــاط ثــوري ســلمي، نقابــة المحاميــن األحــرار: نطالــب 
ــوزارة الداخليــة فــي الحكومــة  الجهــات األمنيــة المختصــة أن تســلم هــذا الملــف ل
الســورية المؤقتــة وتوكيــل هــذه المهمــة األمنيــة ألشــخاص مــن ذوي الخبــرة 

والكفــاءة واالختصــاص.

وزارة الصحــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة: ارتفــاع عــدد اإلصابــات بالكوليــرا 
فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا ومنطقــة نبــع الســام إلــى 85 والوفيــات إلــى 2

بيــان صــادر عــن "الشــارع الثــوري فــي مدينــة البــاب" يحّمــل قائــد فرقــة الحمــزة 
المســؤولية عــن اغتيــال الناشــط أبــو غنــوم وزوجتــه
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البيــان: منفــذي عمليــة االغتيــال ينتمــون لمجموعــة المدعو""أبــو ســلطان"" والــذي 

يأخــذ أوامــره بشــكل مباشــر مــن قائــد فرقــة الحمــزة "ســيف بــوالد"

البيــان: نطالــب وبشــكل قطعــي إخــراج فرقــة الحمــزة مــن مدينــة البــاب بشــكل كامــل 

ومحاســبة قــادة الفرقــة المتورطيــن بجرائــم بحــق األبريــاء"

وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة تعــرب عــن أســفها بخصــوص األحداث 

األخيــرة فــي مدينــة البــاب وتؤكــد تأييدهــا للمطالب الشــعبية بمحاســبة المســؤولين 

عــن اغتيــال الناشــط محمــد أبــو غنوم.

وزارة الدفــاع: ســنتخذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة الرادعــة بحــق المتهميــن بارتــكاب 

الجريمــة النكــراء 

وزارة الدفــاع تدعــو التشــكيات العســكرية إلــى وقــف االحتــكام للســاح لمنــع 

إراقــة الدمــاء ولكــي تســتطيع المؤسســات األمنيــة والقانونيــة اتخــاذ إجراءاتهــا 

بحــق المجرميــن وادعميهــم

بيــان صــادر عــن الشــارع الثــوري فــي مدينــة البــاب يعلــن وقوفهــم ودعمهــم 

وتأييدهــم لــكل مــن أبــدى اســتعداده للقصــاص مــن قتلــة "أبــو غنــوم"

الضيقــة  مصالحهــم  أجــل  مــن  الفصائــل  بعــض  اصطفــاف  المعيــب  "مــن  البيــان: 

وتجاراتهــم الممنوعــة لجانــب المجرميــن والقتلــة فــي فرقــة الحمــزة ضــد الفيلــق 

الثالــث وحركــة التحريــر والبنــاء وبعــض التشــكيات مــن الجيــش الوطنــي"

المجلــس اإلســامي الســوري: الحفــاظ علــى ثوابــت الثــورة الســورّية ومــا حققتــه 

ألبنــاء وطننــا مــن كرامــة وحريــة واجــب علــى جميــع الهيئــات والمؤسســات واألفــراد 

ومــن مكتســباتها محاربــة فســاد المخــّدرات واالغتيــاالت والتبعّيــة العميــاء للقــادة، 

ــم والبغــي عــن  المجلــس اإلســامي الســوري: يجــب علــى كل قــادر أن يدفــع الظل

ــرأي  ــل ال ــى أه ــب عل ــه ويج ــع ب ــا يندف ــل م ــلمين بأق ــن المس ــره م ــن غي ــه وع نفس
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ــا  ــك حقن ــى ذل ــاس إل والحكمــة وشــيوخ العشــائر ووجهــاء المناطــق أن يوجهــوا الن

للدمــاء وإقصــاًء للباغــي المعتــدي، المجلــس اإلســامي الســوري: نذكــر البغــاة 

والمشــاركين فــي جيشــهم بوجــوب حقــن الدمــاء واالمتنــاع عــن طاعــة مــن يأمرهــم 

ــن أو االحتمــاء بمخيماتهــم. ــع اآلمني ــة واالبتعــاد عــن تروي بمعصي

ــة  ــيكون بداي ــن س ــه لعفري ــي احتال ــي ف ــتمر الجوالن ــاف: "إن اس ــس االئت ــب رئي نائ

ــام" ــح النظ ــوريا لصال ــي س ــدة ف ــات جدي لترتيب

الحكومــة المؤقتــة: رئيــس الحكومــة عبــد الرحمــن مصطفــى يــزور مدينــة عفريــن 

ويطلــع علــى الواقــع األمنــي والخدمــي وســبل تطويــره
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
مقتــل "أحمــد علــي المصــري" برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة الشــجرة غربــي درعــا     

وهــو مدنــي يعمــل ســائق حافلــة لــم يســبق لــه اإلنضمــام ألي جهــة عســكرية

ــي "تســيل -      ــن بلدت ــق الواصــل بي ــى الطري ــة عل ــة الهوي ــة مجهول ــى جث ــور عل العث
ــي ــف درعــا الغرب ســحم الجــوالن" بري

األمــن      فــرع  فــي  الدراســات  عــن  المســؤول  عويــض"  "أحمــد  المســاعد  إصابــة 
العســكري بجــروح متوســطة نتيجــة اســتهدافه بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن فــي 

بلــدة "عتمــان" شــمالي درعــا

ــى      ــم عل ــت تقّله ــك آب” كان ــيارة “بي ــور س ــراء تده ــث ج ــة ثال ــخصين وإصاب ــاة ش وف
ــوس ــف طرط ــريجس بري ــي – س ــق درت طري

إذاعــة شــام إف إم المواليــة: مقتــل عنصريــن اثنيــن مــن قــوات النظام جــراء هجومين     
منفصليــن نفذهمــا مجهولــون فــي بلدتــي إبطــع و الحــراك بريف درعا

زرعهــا      ناســفة  أضــرار ماديــة جــراء تفجيــر عبــوة  المواليــة:  إم  إذاعــة شــام إف 
مجهولــون أثنــاء مــرور دوريــة مشــتركة للنظــام وروســيا بيــن بلدتــي علمــا و الصــورة 

ــرقي ــا الش ــف درع بري

مقتــل المدعــو "علــي كريــم النعســان" أحــد عناصــر الفصائــل المعارضــة ســابقًا     
برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي بلــدة تســيل غربــي درعــا

وفــاة الطفلــة "آيــة منصــور المطانــي" جــراء انفجــار غــاز منزلــي فــي منــزل ذويهــا     
فــي ناحيــة جرمانــا بريــف دمشــق

وفــاة شــاب دهســًا إثــر انــزالق قدمــه خــال تعلقــه ببــاب "ســرفيس" فــي حــي     
الفرقــان بمدينــة حلــب

ــدة      ــي بل ــن ف ــاص مجهولي ــي برص ــاع الوطن ــيا الدف ــن ميليش ــر م ــة عناص ــل ثاث مقت
ــزور ــرق ديرال ــل ش البولي
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قــوات النظــام تعتقــل شــابين خــال عمليــة مداهمــة نفذهــا عناصــر المخابــرات     
الجويــة علــى أحــد المنــازل فــي بلــدة المســيفرة بريــف درعــا الشــرقي

مقتــل "نضــال عدنــان الصلخــدي" إثــر اســتهدافه مــن قبــل مجهوليــن بالرصــاص علــى     
الطريــق الواصــل بيــن مدينتــي جاســم و نــوى شــمالي درعــا

مقتــل عنصــر مــن الشــرطة وإصابــة عنصريــن آخريــن إثــر إطــاق نــار مــن مجهوليــن على     
دوريــة أمنيــة مشــتركة فــي بلــدة المســيفرة بريــف درعا الشــرقي

مقتــل "محمــد أحمــد زعــرور" أحــد عناصــر قــوات النظــام برصــاص مســلحين مجهوليــن     
بالقــرب مــن بلــدة صيــدا شــرقي درعــا

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
محــور "البركــة" بريــف حمــاة الغربــي

ــلحين      ــاص مس ــد برص ــام األس ــع لنظ ــكري التاب ــن العس ــرع األم ــر ف ــد عناص ــل أح مقت
ــي ــا الغرب ــف درع ــوالن" بري ــحم الج ــدة "س ــي بل ــن ف مجهولي

ــكر"      ــد عس ــارق محم ــة "ط ــل المعارض ــوف فصائ ــي صف ــابق ف ــادي الس ــل القي مقت
ــي ــا الغرب ــف درع ــس" بري ــة "طف ــي مدين ــن ف ــلحين مجهولي ــاص مس برص
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اشــتباكات دارت صبــاح اليــوم علــى محــور الفــوج 46 غربــي حلــب بيــن الفصائــل     
المعارضــة وقــوات النظــام وســط قصــف متبــادل

ــق      ــى الطري ــى اللحظــة عل ــة حت ــة الهوي ــن مجهول ــة اليدي ــة مكبل ــى جث ــور عل العث
ــف درعــا الشــرقي ــة" بري ــل - الطيب ــي "كحي ــن بلدت الواصــل بي

الفصائــل العســكرية تســتهدف بقذائــف الهــاون مواقــع قــوات النظــام علــى محــور     
قريــة "البيضــاء" بريــف الاذقيــة الشــمالي

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب محــور "الفــوج 46" غربــي حل

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 "البحص قري

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن تنفيــذ عمليــة نوعيــة ضــد موقع عســكرّي مشــترك     
لقــوات النظــام وقســد علــى محــور "عبلــة" بريــف حلــب الشــرقي موقعــًا 7 قتلــى 

والعديــد مــن الجرحــى وتدميــر الموقــع بالكامــل

ــة عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام نتيجــة اســتهداف ســيارة عســكرية برصــاص      إصاب
ــي ــادودة" بريــف درعــا الغرب ــدة "الي ــن بالقــرب مــن بل مجهولي

الفصائــل العســكرية تســتهدف بقذائــف الهــاون مواقــع قــوات النظــام علــى محــور     
"الفــوج 46" غربــي حلــب

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب محــور "الفــوج 46" غربــي حل

ــن      ــرب م ــرطة بالق ــر الش ــد عناص ــدور" أح ــج ق ــي ح ــو "رام ــة المدع ــى جث ــور عل العث
مدينــة "الصنميــن" بريــف درعــا الشــمالي

مقتــل المدعــو "قاســم محمــد النجــار" الملقــب بـ"الزريفــة" أحــد المتهميــن بتجــارة     
المــواد المخــدرة برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي درعــا البلــد

مقتــل "أنــس ســليمان خيــر بــك" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة جــراء انفجــار عبــوة     
ناســفة بســيارته علــى طريــق ديــر الــزور تدمــر وهــو مــن أهالــي بلــدة دويــر المشــايخ 

ــف محافظــة حمــاة بري
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مقتــل الشــاب "محمــد ســمير قــداح" جــراء اســتهدافه بإطــاق نــار مباشــر مــن قبــل     
عناصــر يتبعــون للفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام علــى الطريــق الواصــل بيــن مدينــة 

الحــراك وبلــدة ناحتــة شــرقي درعــا

مقتــل القيــادي الســابق فــي فصائــل المعارضة"حمــزة محمــود ســلوم" برصــاص     
ــا ــة درع ــد" بمدين ــق الس ــي "طري ــن ف مجهولي

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب الشــرقي ــاس" بريــف إدل محــور "جوب

ــى      ــة مواقــع قــوات النظــام عل ــف المدفعي ــل العســكرية تســتهدف بقذائ الفصائ
ــب محــور "الفــوج 46" غربــي حل

إغــاق المــدارس وتعليــق عملهــا يــوم غــد األحــد فــي مدينــة "جاســم" شــمالي درعــا     
ــن مجموعــات  ــى إشــعار آخــر بســبب االشــتباكات بي مــع اســتمرار حظــر التجــوال حت

محليــة وعناصــر مــن تنظيــم الدولــة فــي المدينــة
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مناطق قسد:

ــر      ــة التابعــة لـــ قســد فــي دي ــة ضمــن مناطــق اإلدارة الذاتي ــاه العامل مؤسســة المي
ــة  ــل المؤسس ــة عم ــي كلف ــة تغط ــة مالي ــود ميزاني ــدم وج ــا لع ــف عمله ــزور توق ال

المؤسســة فــي بيــان: المؤسســة عاجــزة عــن القيــام بمهامهــا االعتياديــة بمتابعــة     
وصيانــة المحطــات باإلضافــة إلــى توقــف كافــة ورشــات الصيانــة عــن العمــل

ــرا ونحــن ال نتحمــل أي      ــان: المنطقــة تمــر بجائحــة مــرض الكولي المؤسســة فــي بي
ــج ضــارة يمكــن أن تمــر بهــا المنطقــة نتائ

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي قريــة "تــل اللبــن"     
بريف الحســكة الشــمالي

انفجــار عبــوة ناســفة بالقــرب مــن رتــل لقــوات التحالــف الدولــي فــي بلــدة جديــد     
ــات كــون االنفجــار بعيــد عــن الرتــل عكيــدات دون تســجيل أضــرار أو إصاب

إصابــات فــي قريــة طيــب الفــال شــمالي ديــر  الــزور بســبب خــاف علــى آبــار النفــط     
تطــور إلــى اشــتباكات اســتخدمت فيهــا األســلحة المتوســطة والخفيفــة

مقتل شخص جراء انفجار دراجة نارية في مدينة "الدرباسية" شمالي الحسكة    

وقــوع عــدة جرحــى جــراء اشــتباكات مســلحة بيــن عائلتيــن فــي بلــدة "غرانيــج" بريف     
ديرالزور الشــرقي

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد علــى     
محــور "تــل جيجــان" بريــف حلــب الشــمالي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تســتقدم تعزيــزات عســكرية وتنشــر مدرعــات في محيط     
ســجن الصناعــة بحــي "غويــران" فــي مدينة الحســكة

طائــرات حربيــة مجهولــة تســتهدف موقعيــن مختلفيــن لميليشــيا الحــرس الثــوري     
اإليرانــي بشــكل متزامــن فــي مدينتــي البوكمــال و المياديــن بريــف ديــر الــزور الشــرقي

ــة      ــط قري ــة مواقــع قســد فــي محي الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعي
ــكة ــمالي الحس ــدال" ش "دادا عب

مدينــة      فــي  لقســد  تســتهدف مســتودعًا  التركــي  المســّير  الطيــران  مــن  غــارة 
الحســكة بريــف  القامشــلي 
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المناطق المحررة:

مقتــل شــخص وإصابــة آخــر بجــروح خطيــرة جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات     
ــاء رعيهــم لألغنــام فــي محيــط بلــدة "محــردة" غربــي حمــاة قــوات النظــام أثن

ــي تعــرض لهــا جــراء      ــرا بجراحــه الت ــل شــرطٍي متأث ــن مقت ــة تعل وزارة الدفــاع التركي
ــب ــاب شــرقي حل ــة الب ــش التركــي فــي مدين هجــوم اســتهدف مقــرًا للجي

جرحــى باقتتــال بيــن مجموعتيــن مــن فرقــة الحمــزة التابعــة للجيــش الوطنــي فــي     
جبــل األحــام وبلــدة الباســوطة بريــف عفريــن شــمال حلــب

مجهولــون يطلقــون الرصــاص علــى دوريــة تابعــة لقــوات الشــرطة واألمــن الوطنــي     
العــام فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي

مقتــل أحــد األشــخاص الذيــن أطلقــوا النــار علــى دوريــة الشــرطة واألمــن العــام فــي     
مدينــة البــاب شــرق حلــب متأثــرا بإصابتــه برصــاص الشــرطة إثــر االشــتباك معــه

مقتــل "أحمــد محمــد علــي أبــو رزوق" وهــو ســائق بــاص مدنــي مــن أهالــي بزاعــة     
أثنــاء ذهابــه لمدينــة البــاب إثــر االشــتباكات بيــن فرقــة الحمــزة والجبهــة الشــامية

ــام      ــة اقتح ــة الفرق ــاء محاول ــن أثن ــة 2 آخري ــزة وإصاب ــة الحم ــن فرق ــر م ــل عنص مقت
ــط  ــا وس ــى مقراته ــيطرة عل ــتعادة الس ــة الس ــة بزاع ــة مدين ــن جه ــاب م ــة الب مدين

اشــتباكات متقطعــة دارت فــي المنطقــة

فرقة الحمزة تستهدف حي الصناعة بثاث قذائف هاون    

مقتــل عنصــر مــن الفيلــق الثالــث باشــتباكات مــع فرقــة الحمــزة فــي قريــة "كوكبــة"     
بريــف عفريــن شــمال حلــب

إصابــات فــي صفــوف هيئــة تحريــر الشــام باســتهداف رتــل عســكري مــن قبــل الفيلق     
الثالــث فــي منطقــة الباســوطة بريــف عفرين

إصابــة ســبعة مدنيــن بينهــم نســاء وأطفــال باشــتباكات بيــن قبيلــة العكيــدات     
الحســكة بريــف  العيــن  رأس  العســكرية فــي مدينــة  والشــرطة 

اســتمرار االشــتباكات بيــن الفيلــق الثالــث وهيئــة تحريــر الشــام علــى محــور الباســوطة     
بريــف عفريــن شــمالي حلــب

اســتمرار االشــتباكات بيــن هيئــة تحريــر الشــام وحركــة التحريــر والبنــاء علــى محــور ديــر     
بلــوط بريــف عفريــن شــمالي حلــب
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ــيان      ــة سوس ــي قري ــدث" ف ــم "الح ــط مخي ــي محي ــة ف ــن 31 قذيف ــر م ــقوط أكث س
ــل ــن الفصائ ــتباكات بي ــراء االش ــب ج ــرقي حل ــاب ش ــف الب بري

مقتــل ســيدة جــراء االشــتباكات بيــن هيئــة تحريــر الشــام والجيــش الوطنــي فــي قريــة     
بــرج عبدالــو بريــف عفريــن شــمالي حلــب

ــال      ــن خ ــاز آخري ــام واحتج ــر الش ــة تحري ــر هيئ ــن عناص ــدد م ــل ع ــث: مقت ــق الثال الفيل
ــب ــمال حل ــن ش ــف عفري ــل بري ــور قرزيح ــى مح ــات عل المواجه

اشــتباكات بيــن الفيلــق والثالــث وأحــرار الشــام فــي قريتــي ثلثانــة وعبلــة شــمالي     
مدينــة البــاب فــي ريــف حلــب الشــرقي

فرقــة الحمــزة تســتهدف شــرق دوار المروحــة فــي مدينــة البــاب بقذيفتــي هــاون     
دون وقــوع إصابــات

فرقــة الحمــزة تجــدد اســتهداف مدينــة البــاب شــرق حلــب بقذائــف الهــاون دون     
وقــوع إصابــات

رتل لهيئة تحرير الشام يقتحم جنديرس من جهة "تل سلور" بريف حلب الشمالي    

اشــتباكات بيــن فرقــة الحمــزة والفيلــق الثالــث بالقــرب مــن "دوار المروحــة" فــي     
ــب ــرقي حل ــاب ش ــة الب مدين
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ــين      ــق "قباس ــى طري ــا عل ــى منزلهم ــف عل ــدة قذائ ــقوط ع ــراء س ــابين ج ــة ش إصاب
ــب ــرقي حل ــاب" ش -الب

فرقة الحمزة تستهدف بالرشاشات الثقيلة مدينة الباب شرق حلب    
اشــتباكات بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وهيئــة تحريــر الشــام فــي محيــط مدينــة     

عفريــن شــمالي حلــب
مقتــل ســّيدة جــراء قصــف بالهــاون مــن قبــل فرقــة الحمــزة علــى مدينــة البــاب     

شــرقي حلــب
ــب      ــاب شــرقي حل ــة الب ــر اســتهداف فرقــة الحمــزة مدين ــة ســيدة وطفليهــا إث إصاب

ــة ــات الثقيل بالرشاش
إصابــة العقيــد أبــو مهنــد رئيــس قســم التحقيــق فــي الشــرطة العســكرية بمدينــة     

البــاب برصــاص االشــتباكات بيــن الفصائــل علــى طريــق البــاب قباســين شــرقي حلــب
وفــاة طفــل متأثــرًا بجــراح أصيــب بهــا بعــد تعرضــه لطلــق نــاري خــال االشــتباكات بيــن     

الفصائــل فــي مدينــة عفريــن
اشــتباكات بيــن فرقــة الحمــزة والفيلــق الثالــث فــي مدينــة "سوســيان" بريــف حلــب     

الشــرقي
الفيلــق الثالــث يســتهدف رتــا عســكريا لهيئــة تحريــر الشــام أثنــاء محاولتــه التقــدم     

بإتجــاه "كفــر جنــة" بريــف حلــب الشــمالي
ــر الشــام      الفيلــق الثالــث فــي الجيــش الوطنــي الســوري يتصــدى ألرتــال هيئــة تحري

علــى أطــراف بلــدة "كفــر جنــة" بريــف حلــب الشــمالي
ــدة      ــل ترن ــة جب ــة الشــامية وتل ــى القري ــن اســتعادة الســيطرة عل ــث يعل ــق الثال الفيل

ــر الشــام ــة تحري ــب بعــد معــارك مــع هيئ ــن بريــف حل جنــوب عفري
الفيلــق الثالــث يعلــن أســر 4 عناصــر مــن "هيئــة تحريــر الشــام" بالقــرب مــن "القريــة     

الشــامية" جنــوب عفريــن بريــف حلــب الشــمالي
اشتباكات في محيط مخيم للنازحين بريف عفرين    
الفيلــق الثالــث يعلــن تدميــر ســيارة مصفحــة وعربــة "بــي إم بــي" لهيئة تحرير الشــام     

بصواريــخ موجهــة علــى محــور "كفــر جنــة" بريف حلب الشــمالي
الفيلــق الثالــث يعلــن تدميــر دبابــة لهيئــة تحريــر الشــام فــي محيــط مدينــة عفريــن     

شــمالي حلــب
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اشــتباكات متقطعــة علــى أطــراف كفرجنــة بريــف عفريــن بيــن الفيلق الثالــث وهيئة     
تحريــر الشــام وأنبــاء عــن خســائر فــي صفوف عناصــر الهيئــة وطلبهــا لتعزيزات

ــر      ــراف "كف ــى أط ــام عل ــر الش ــة تحري ــث وهيئ ــق الثال ــن الفيل ــتباكات بي ــدد االش تج
ــمالي ــب الش ــف حل ــة" بري جن

تجــدد االشــتباكات فــي محيــط كفــر جنــة بريــف عفريــن بيــن الفيلــق الثالــث وهيئــة     
تحريــر الشــام

جرحــى مــن الجيــش التركــي جــراء ســقوط قذيفــة علــى القاعــدة العســكرية فــي     
كفــر جنــة نتيجــة االشــتباكات الحاصلــة هنــاك

االســتخبارات التركيــة تعلــن تحييــد القيــادي فــي قســد "نجــدت داغاريــر" خــال     
عمليــة أمنيــة خاصــة نفذتهــا فــي منطقــة "شــدادة" شــمالي ســوريا

وكالــة األناضــول: "داغاريــر" يتولــى قيــادة مــا يســمى بـــ "لــواء تشــاورس" الــذي يعــد     
أحــد أكبــر تجمعــات قســد فــي الشــمال الســوري

فرقــة الحمــزة تجــدد اســتهداف مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي بالرشاشــات     
الثقيلــة

إصابــة شــخصين بجــروح جــراء اســتهداف مدينــة البــاب شــرقي حلــب بالرشاشــات     
ــزة ــة الحم ــل فرق ــن قب ــة م الثقيل

التوصل التفاق بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث يقضي ب:    
وقف شامل إلطاق النار .   1    
إطاق سراح الموقوفين لدى الطرفين.   2    
عودة قوات الفيلق الثالث إلى مقراته وثكناته.   3    
فك االستنفار العسكري لتحرير الشام.   4    
استعادة الفيلق الثالث لقواته ونقاط رباطه.   5    
عدم التعرض لمقرات وممتلكات الفيلق الثالث .   6    
يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكر.   7    
عدم ماحقة أي أحد بناء على خافات فصائلية وسياسية.   8    
التعاون على محاربة الفساد.   9    
ــة .   10     ــي المرحل ــة ف ــات المدني ــاح المؤسس ــب وإص ــن لترتي ــن الطرفي ــاور بي ــتمرار التش اس

ــة القادم
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــات المتحــدة تقــدم مســاعدات جديــدة لاجئيــن الســوريين بقيمــة 22 مليــون  الوالي
دوالر

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان" تطلــق نــداء اســتغاثة عاجــل لوقف معانــاة آالف 
الاجئيــن الســوريين فــي مخيمــات عرســال شــمالي لبنــان إثــر خفــض كميــات الميــاه 

المخصصــة لهــم
وزيــر التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام عمــرو ســالم لصحيفــة تشــرين المواليــة: 
ــى  ــاح إل ــد األقم ــابقا لتوري ــة س ــود المبرم ــذ العق ــة تنفي ــى متابع ــاق عل ــم االتف ت

ســوريا خــال اجتمــاع مــع ممثليــن مــن الشــركات الروســية 
ســالم: مباحثــات تجــري مــع روســيا لتصديــر المنتجــات الفائضــة والمحاصيــل الســورية 

كالحمضيــات وزيــت الزيتــون لتخفيــف فاتــورة القمــح
موقــع آر تــي آي: أيرلنــدا تعهــدت بإعــادة توطيــن 2900 الجــئ ســوري علــى مــدار 
أربــع ســنوات تنتهــي بنهايــة الســنة المقبلــة إال أن وزارة المســاواة صرحــت بــأن البــاد 

تعانــي مــن ضغــط فــي مراكــز االســتقبال
ــا ســوريا مــن األردن حتــى  ــن 270 الجئ ــت إعــادة توطي ــدا أجل الموقــع: حكومــة أيرلن
ــن  ــادة التوطي ــة إع ــدف عملي ــة أن ه ــام 2023 معلل ــن ع ــى م ــتة األول ــهور الس الش
ــبب  ــة بس ــر محتمل ــة لمخاط ــات عرض ــن ب ــة الاجئي ــج حماي ــب برنام ــر بموج ــذي أق ال

ــة" ــتقبال المائم ــز االس ــر مراك ــدم تواف ع
ــروا" ســتبدأ العمــل  مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا: منظمــة "األون
علــى بنــاء مركــز دعــم الشــباب والمدرســة المجــاورة لــه في مخيــم اليرمــوك جنوبي 

دمشــق خــال األســبوعين المقبليــن
وكالــة االتحــاد األوروبــي للجــوء تعلــن ارتفــاع عــدد طلبــات اللجــوء المقدمــة فــي 
ــن 9  ــر م ــا أكث ــًا بينه ــى 70 ألف ــي إل ــوز الماض ــهر تم ــال ش ــي خ ــاد األوروب دول االتح

ــون ســوريون ــب تقــدم بهــا الجئ آالف طل
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

فوريــن بوليســي: مبــادرة اإلمــارات نحــو التطبيــع مــع األســد بهــدف االســتثمار فــي 
الصناعــة والبنيــة التحتيــة لــم تفلــح بــل لفتــت إليهــا انتبــاه أوروبــا وواشــنطن التــي 
ــب الوقــوف ضــد نظــام  تقــوم بفــرض عقوبــات علــى النظــام، والجزائــر حاولــت تجنُّ
األســد لفتــرة طويلــة وعملــت مؤخــرًا بشــكل مكثــف إلقناع الــدول بعودتــه للجامعة 
ــاءت بالفشــل، وفشــل العــودة فــي التعامــل مــع النظــام  ــة لكــن جهودهــا ب العربي
يتجلــى بأبهــى صــورة مــع األردن التــي تخلــت عــن دعــم المعارضــة وأعــادت افتتــاح 

ل مــن انتشــار الميليشــيات اإليرانيــة والمــواّد المخــدرة معبــر نصيــب مــا ســهَّ

ــر الشــام  ــر مــن إدلــب مفاوضــات بيــن تحري ــداء بوســت : مســؤول أمنــي تركــي يدي ن
والفيلــق،  فبعدمــا ســيطرت هيئــة تحريــر الشــام علــى كامل عفريــن، وتحــاول متابعة 
مهــا باتجــاه كفــر جنــة ومدينــة أعــزاز التــي انســحبت إليهــا فصائــل الجيــش  تقدُّ
الوطنــي، دعــا مســؤول أمنــي تركــي الطرفيــن إلــى اجتمــاع مســاء أمــس الخميــس، 

بغيــة التوصــل إلــى اتفــاق ُيوقــف النــزاع وُيرضــي الطرفيــن. 

تلفزيــون ســورية: تبــادل تجــاري بـــ 700 مليــون دوالر بيــن تركيــا وشــمالي ســوريا.. مــا 
المــواد المصــدرة؟

حيــث قــّدرت وزارة الماليــة واالقتصــاد فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن تركيــا ومنطقــة شــمال غربــي ســوريا خــال النصــف األول مــن 
عــام 2022 بنحــو 600 مليــون دوالر، عــن طريــق المعابــر الخاضعــة لســيطرتها )6 معابــر 
ــب، وفــي  ــاب الهــوى الحــدودي شــمالي إدل ــر ب ــة(. وال تشــمل األرقــام معب حدودي
ــادل بيــن  ــا، فســتزيد قيمــة التب ــادل التجــاري مــع تركي حــال دخــل ضمــن حســابات التب
ــى مــن  ــون دوالر خــال األشــهر الســتة األول ــر مــن 700 ملي ــى أكث ــن، لتصــل إل الجانبي

العــام الحالــي.
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ــم  ــا ل ــار دوالر وفيم ــوريين 530 ملي ــم الس ــى حل ــرب عل ــورة الح ــد: فات ــي الجدي العرب
أشــار  عــن 530 مليــار دوالر،  الســورية  والمراكــز  المختصيــن  تــزد تقديــرات خســائر 
تقريــر مشــترك لمنظمتــي "الرؤيــة العالميــة - وورلــد فيجــن" وشــركة "فرونتيــر 
إكونوميكــس" لتطويــر النتائــج االقتصاديــة الكلفــة االقتصاديــة للحــرب الســورية، 

بنحــو 1.2 تريليــون دوالر.
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سادسًا: رؤية تحليلية

ـــذ  ـــف من ـــي األعن ـــر  ه ـــلح تعتب ـــراع مس ـــة ص ـــي جول ـــمال الغرب ـــق الش ـــهدت مناط ش
ـــة انهـــاء  ـــم عملي ـــر الشـــام وأحـــرار الشـــام فـــي عـــام 2018 ث ـــة تحري ـــن هيئ الصـــراع   بي
فصيـــل حركـــة نـــور الديـــن الزنكـــي فـــي عـــام 2019، وقـــد اندلعـــت هـــذه الجولـــة مـــن 
االشـــتباكات الفصائليـــة بيـــن أعـــداء األمـــس وأصدقـــاء اليـــوم ) هيئـــة تحريـــر الشـــام  
ـــث مـــن جهـــة  ـــق الثال ـــن الفيل - العمشـــات – الحمـــزات – أحـــرار الشـــام ( مـــن جهـــة وبي
أخـــرى ولئـــن لـــم تنتهـــي هـــذه الجولـــة بتحقيـــق انتصـــار عســـكري حاســـم ألحـــد 
الطرفيـــن ولكنهـــا وصلـــت لنتيجـــة واضحـــة لجهـــة زيـــادة مســـاحة نفـــوذ وتأثيـــر هيئـــة 
ــراع الفصائلـــي كان زيـــادة  ــر الشـــام،  وعليـــه فنتيجـــة هـــذه الجولـــة مـــن الصـ تحريـ
ـــل الجيـــش الوطنـــي. ـــل انحســـار لنفـــوذ فصائ ـــر الشـــام مقاب ـــة تحري نفـــوذ وقـــوة هيئ

وبعيـــدا عـــن تحليـــل األســـباب التـــي أدت إلـــى هـــذه النتيجـــة والتـــي هـــي أســـباب 
تمتـــد عميقـــا فـــي أغـــوار تغيـــرات سياســـية وعســـكرية وأمنيـــة داخليـــة وخارجيـــة 
ـــا  ـــجيلها م ـــن  تس ـــي يمك ـــات الت ـــرز الماحظ ـــإن أب ـــرة ف ـــة األخي ـــوام األربع ـــت األع واكب

ـــي :  يل

ــر .   1     ــا المباش ــق نفوذه ــى مناط ــام إل ــر الش ــة تحري ــع هيئ ــن توس ــا ع ــي تركي تغاض
ــع  ــذا التوس ــن ه ــا ع ــة لتركي ــة ضمني ــى موافق ــير ال ــا يش ــو م وه

حياديــة نســبة ال يســتهان بهــا مــن فصائــل الجيــش الوطنــي عــن الصــراع الحاصــل .   2    
وخاصــة هيئــة ثائــرون.

التعامــل اإليجابــي مــن قبــل هيئــة تحريــر الشــام مع مؤسســات الحكومة الســورية .   3    
المؤقتــة وعــدم اعتراضهــا علــى زيــارة رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة لعفريــن 

وإعانــه أن عفريــن تــدار مــن قبــل المؤسســات التابعــة لحكومتــه 

تركيــز هيئــة تحريــر الشــام بمطالبهــا التفاوضيــة مــع الفيلــق الثالــث علــى محورين .   4    
همــا األمنــي واالقتصــادي كتكــرار لتجربــة الهيئــة مــع الفصائــل العاملــة فــي إدلب 
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وعليـــه يمكـــن القـــول إن تطـــورات األيـــام األخيـــرة وإن كانـــت أتـــت نتيجـــة تدحـــرج 
ـــوم إال أن مـــا أتـــى بعدهـــا يظهـــر  ـــو غن ـــال الناشـــط محمـــد أب ـــدأت مـــع اغتي أحـــداث ب
بشـــكل واضـــح أن هنـــاك خطـــة إلعـــادة ترتيـــب المنطقـــة معـــدة ومجهـــزة مســـبقا 
ـــب وركيزتهـــا  ـــة هـــو جهـــاز األمـــن العـــام فـــي إدل ومـــا ظهـــر منهـــا أن ركيزتهـــا األمني
االقتصاديـــة بينـــة اقتصاديـــة موحـــدة إلدارة إيـــرادات المعابـــر يكـــون لهيئـــة تحريـــر 
الشـــام دور أساســـيا فيهـــا أمـــا الواجهـــة السياســـية واإلداريـــة فـــي تلـــك المناطـــق 
ـــة الحاليـــة، ريثمـــا ينضـــج إعـــادة  ـــر  علـــى األقـــل فـــي المرحل فمـــن المســـتبعد أن تتغي
ـــت  ـــد انته ـــراع ق ـــة الص ـــأن حال ـــي ب ـــك ال يعن ـــد، وذل ـــي جدي ـــكل اداري وسياس ـــاء هي بن
ـــى الحصـــص المتوقعـــة  عامـــا قـــد  ـــل يبقـــى تفـــاوض أطـــراف الصـــراع عل بالكامـــل ب

ـــدة. ـــراع جدي ـــواب ص ـــح أب يفت
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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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