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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة فــي 
الشــأن الســوري علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي مــن خــال رصــد 
أهــم التصريحــات الرســمية واللقــاءات واالتفاقيــات ذات الصلــة، مــع تقديــم رؤيــة 
تحليليــة تســاعد القــارئ فــي تركيــب صــورة ذهنيــة مترابطــة حــول تطــورات 

ــدول. ــة أدوار ال ــة الســورية وماهي القضي

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان قــال فــي لقــاء مــع أعضــاء حــزب العدالــة 
والتنميــة االثنيــن الفائــت إنــه كان يــود لقــاء بشــار األســد فــي أوزباكســتان ليخبــره أن 
ســوريا ستنقســم بســببه وبســبب ســلوكه واختــار محاربــة المعارضــة لحماية ســلطته.

وزيــر الخارجيــة التركــي "مولــود جاويــش أوغلــو": مطالبــات نظــام األســد الداعيــة إلــى 
انســحاب القــوات التركيــة مــن الشــمال الســوري "طــرح غيــر واقعــي"

جاويــش أوغلــو: االنســحاب يضــر بتركيــا والنظــام علــى حــد ســواء نظــرًا إلــى خطــورة 
"التنظيمــات اإلرهابيــة" فــي تلــك المناطــق

المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن فيليبــو غرانــدي: المفوضيــة 
ــروف  ــق ظ ــي ""خل ــاعدة ف ــد للمس ــام األس ــة نظ ــع حكوم ــل م ــي العم ــتمر ف تس

ــم ــى باده ــوريين إل ــن الس ــودة الاجئي ــة"" لع مواتي

غرانــدي فــي لقــاء مــع قنــاة المملكــة األردنيــة: أســباب القلــق بشــأن عــودة الاجئين 
تعــود للتوتــرات بشــأن العمــل العســكري وتهديــدات بمزيــد مــن األعمــال العســكرية 

وقلــق بشــأن الظــروف اإلنســانية

"معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى: الجهــود المبذولــة لمواجهــة إيــران فــي 
ســوريا ركــزت علــى الجانــب العســكري وتجاهلــت أدوات القــوة الناعمــة ومجــاالت 

النفــوذ الثقافيــة التــي تطورهــا طهــران 
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الخارجية الروسية: روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع وزيري خارجية سوريا و تركيا

الخارجية األردنية: نحّذر من تصاعد نشاط تهريب المخدرات من سوريا 

 الخارجية األردنية: قانون قيصر يعيق مشروع الغاز والكهرباء

قائــد فرقــة الجــوالن فــي الجيــش اإلســرائيلي: نعمــل علــى إبعاد"حــزب اهلل" و إيــران 
عــن جنوبــي ســوريا

مســاعد األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســفير أحمــد زكــي: الجزائــر لــم 
تشــترط عــودة نظــام األســد إلــى الجامعــة العربيــة لعقــد القمــة لكنهــا كانــت ترغــب 

فــي ذلــك

إيصــال  آليــة  لدعــم  مســؤولياته  تحمــل  األمــن  مجلــس  علــى  يتعيــن  أردوغــان: 
ســوريا غربــي  شــمال  فــي  اإلنســانية  المســاعدات 

أردوغــان: اليمكــن حــل أزمــة الاجئيــن عبــر إغراق قــوارب األبريــاء الباحثين عن مســتقبل 
أفضــل وتركهــم للمــوت أو الــزج بهــم في معســكرات اعتقال
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أميــر قطــر "تميــم بــن حمــد آل ثانــي": المجتمــع الدولــي عجــز عــن محاســبة مجرمــي 
الحــرب في ســوريا

أميــر قطــر: البعــض يســعى لطــي صفحــة مأســاة الشــعب الســوري بــا مقابــل 
بــاده الكبيــرة دون حــل يحقــق تطلعاتــه ووحــدة  ويتجاهــل تضحياتــه 

المبعــوث األمريكــي الســابق إلــى ســوريا جويــل ريبــورن عبــر تويتــر: الواليــات المتحــدة 
اآلن فــي طريقهــا لمعاملــة عائلــة األســد كمــا عاملنــا بابلــو إســكوبار

ســفارة الواليــات المتحــدة بدمشــق: فــي يــوم األمــم المتحــدة الدولــي للســام 
نتطلــع إلــى تنفيــذ جميــع جوانــب قــرار مجلــس األمــن رقــم 2254 وتحقيــق ســام 

ــوري ــعب الس ــن للش ــن ودائمي ــة حقيقيي وعدال

مســاعدة وزيــر الخارجيــة األمريكيــة لشــؤون الشــرق األدنــى "باربــرا ليــف": ملتزمــون 
بضمــان وصــول المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلــى الســوريين مــن خــال تمديــد واليــة 

قــرار مجلــس األمــن 2642 عبــر الحــدود
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صحيفــة "ينــي شــفق" التركيــة: نظــام األســد الــذي يصــدر مراســيم العفــو لتشــجيع 
عــودة الاجئيــن يلقــي بالعائديــن إلــى مناطــق ســيطرته فــي ســوريا بالســجون

ــا للحكومــات فــي  المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة "نيــد برايــس": أوضحن
جميــع أنحــاء المنطقــة وخارجهــا أن الوقــت الحالــي ليــس وقــت التطبيــع مــع نظــام 

األســد

نائبــة المبعــوث األممــي إلــى ســوريا "نجــاة رشــدي": تفشــي مــرض الكوليــرا فــي 
ســوريا هــو تذكيــر مــروع لمــاذا يحتــاج الســوريون إلــى دعمنــا المســتمر

نائبــة المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: الكوليــرا أصــاب العشــرات وقتــل الكثيريــن فــي 
ســوريا وهنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة اآلن لوقــف انتشــار الكوليــرا الفتــاك 

وإنقــاذ األرواح

"المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قالــن يؤكــد فــي تصريــح صحفــي أنــه ال 
توجــد حاليــا أي خطــط لاتصــال السياســي مــع نظــام األســد ولكــن مخابــرات أنقــرة 

والنظــام تجــري اتصــاالت فــي مــا بينهــا

ــا مــن النظــام واضــح وندعــم مســار أســتانا ومفاوضــات اللجنــة  ــن: موقــف تركي  قال
ــتورية" الدس

وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنانــي "هيكتــور الحّجــار": لســنا وحدنــا المســؤولين عــن 
أزمــة غــرق قــوارب المهاجريــن، وزيــر الشــؤون االجتماعيــة اللبنانــي: حذرنــا المجتمــع 

الدولــي مــن عــدم قدرتنــا علــى تحمــل عــدد الاجئيــن الســوريين الكبيــر،

"المبعــوث األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســون يقــول إن وظيفتــه هــي تذكيــر 
المجتمــع الدولــي بــأن ســوريا فــي أزمــة مســتمرة

 بيدرســون لموقــع المونيتــور: األزمــة الســورية هــي أوال وقبــل كل شــيء أزمــة ذات 
أبعــاد ملحميــة للشــعب الســوري والبلــدان المجــاورة التــي تضــم أعــدادًا كبيــرة مــن 

الاجئيــن
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 بيدرســون: ال توجــد ضمانــات علــى اإلطــاق فــي ســوريا وإذا لــم نتحــرك نحــو وقــف 
إطــاق نــار علــى الصعيــد الوطنــي ونعــد العمليــة السياســية إلــى مســارها الصحيــح 

فــإن األمــور يمكــن أن تنهــار مــرة أخــرى"

"المبعــوث األممــي الخــاص لســوريا غيــر بيدرســون يقــول فــي بيــان إن مأســاة غــرق 
مركــب قبالــة ســواحل طرطــوس كان يمكــن تافيهــا قبــل وقوعهــا

 بيدرســون: يجــب أن نقــوم بالكثيــر وبشــكل عاجــل لمعالجــة األســباب الجذريــة لهــذه 
الموجــات بمــا فــي ذلــك الصــراع فــي ســوريا واألزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان وحمايــة 

الفئــات األكثــر ضعفــًا حتــى ال يضطــروا إلــى اتخــاذ مثــل هــذه الخيــارات الصعبــة"

"قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي يقــول إن التهديــد التركــي بشــن 
هجــوم علــى مناطــق شــرق ســوريا لــم يتجســد حتــى اآلن ولكنــه ُســينفذ إذا ســنحت 

لهــم الفرصــة

التركــي  الرئيــس  محــاوالت  بســبب  تأخــرت  التركيــة  العســكرية  العمليــة  عبــدي: 
الحصــول علــى ضــوء أخضــر مــن األميركييــن والــروس وانشــغال تركيــا بالعمليــة التــي 

ــراق ــي الع ــت ف انطلق

 عبــدي لصحيفــة لومونــد الفرنســية: قســد مســتعدة للــرد إذا لــزم األمــر ونحن ننســق 
مــع النظــام و روســيا و أمريــكا لمواجهــة ""الخطــط التركية"""

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا "غيــر بيدرســون": أكــدت خــال لقائــي مــع المندوبــة 
الدائمــة األمريكيــة فــي مجلــس األمــن أن الســوريين بحاجــة ماســة إلــى اســتمرار 
المســاعدات المنقــذة للحيــاة، المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: ُأثمــن دعــم واشــنطن 
لجهــود األمــم المتحــدة لتســهيل العمليــة السياســية بمــا يتماشــى مــع قــرار مجلــس 
األمــن رقــم 2254، المبعــوث األممــي إلــى ســوريا: ناقشــت مــع األميــن العــام لألمــم 
ــة  ــع لدفــع العملي ــل الجمي ــى انخــراط دبلوماســي جــاد مــن قب المتحــدة الحاجــة إل

السياســية
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ــري  ــي يج ــاد األوروب ــكو: االتح ــوريا دان ستوينس ــى س ــي إل ــاد األوروب ــوث االتح مبع

زيــارات مســتمرة إلــى ســوريا فــي عاقــات محــدودة مــع النظــام، دان ستوينســكو: 

نحــن نذهــب إلــى مناطــق النظــام بدواعــي العمــل اإلنســاني بهــدف االطــاع علــى 

المشــاريع التــي تجــري فــي حمــص و حمــاة و حلــب، علــى الجميــع أن يعــرف أنــه لــن 

يكــون هنــاك تطبيــع مــع النظــام مــا لــم تتــم عمليــة سياســية شــاملة، نحــن نعمــل 

علــى إنجــاز بعــض المشــاريع التــي تؤمــن الخدمــات األساســية للشــعب فــي ســوريا، 

دان ستوينســكو: االتحــاد األوروبــي مــن أكبــر المانحيــن فــي مناطــق شــمال شــرقي 

ســوريا وشــمال غربهــا، بســبب األوضــاع األمنيــة والقصــف المتواصــل مــن الصعــب أن 

نجــري زيــارات إلــى مناطــق شــمال غربــي ســوريا، ال توجــد فــي ســوريا بيئــة مناســبة 

لعــودة آمنــة وكريمــة للســوريين.

ــدول األخــرى  ــن النظــام وال ــع العاقــات بي  مســؤول األميركــي: نحــن ال ندعــم تطبي

ــا  ــن تصوره ــي ال يمك ــع الت ــى الفظائ ــة إل ــر بعناي ــى النظ ــة عل ــّث دول المنطق ونح

ــي ارتكبهــا نظــام األســد بحــق الشــعب الســوري" والت

الســتخدام  عديــدة  انتهــاكات  شــهدنا  المتحــدة:  األمــم  فــي  واشــنطن  منــدوب 

األســلحة الكيماويــة مــن قبــل نظــام األســد، منــدوب واشــنطن فــي األمــم المتحــدة: 

ــة 8  ــلحة الكيماوي ــد لألس ــام األس ــتخدام نظ ــن اس ــت م ــق تثّب ــي الحقائ ــق تقص فري

مــرات، منــدوب واشــنطن فــي األمــم المتحــدة: نملــك أدلــة علــى اســتخدام النظــام 

ــر مــن 50 مــرة فــي ســوريا ــة أكث لألســلحة الكيماوي
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ثانيا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي الســوري يحــذر مــن مســاعي األمــم المتحــدة "غيــر المعلنــة" 
إلعــادة الاجئيــن الســوريين إلــى ديارهــم مؤكــدًا علــى أن ظــروف العــودة تتــم عبــر 
تحقيــق االنتقــال السياســي وفــق القــرار 2254، األميــن العــام لائتــاف هيثــم رحمــة 
دعــا لالتــزام باالتفاقيــات الدوليــة التــي تمنــع العــودة القســرية لاجئيــن وخصوصًا أن 

ســوريا مــا تــزال غيــر آمنــة لعــودة أي الجــئ بســبب وجــود نظــام األســد

عضــو االئتــاف الوطنــي الســوري "هيثــم الشــهابي": نظــام األســد يمــارس جريمــة 
ــن 350  ــر م ــا أكث ــكن فيه ــي يس ــب الت ــرقي حل ــاب ش ــة الب ــكان مدين ــق س ــرب بح ح
ألــف مواطــن وذلــك مــن خــال قطــع الميــاه عنهــم، الشــهابي: نظــام األســد ال يــزال 
منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات يعمــل علــى تعطيــش الســكان وتصحيــر األراضــي عبــر 
إيقــاف ضــخ الميــاه مــن محطتــي عيــن "البيضة وشــربع"، الشــهابي: هذه الممارســات 
التــي يقــوم بهــا نظــام األســد تأتــي كعقــاب جماعــي علــى خلفيــة دعــم الســكان 

ومشــاركتهم بالثــورة الســورية
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بــدر جامــوس يجــري مباحثــات مــع المبعــوث  التفــاوض الســورية  "رئيــس هيئــة 

األوروبــي إلــى الشــرق األوســط ســفين كووبمانــس تناولــت آخــر مســتجدات الملــف 

الســوري

 الجامــوس عبــر تويتــر: بحثــت مــع ""كووبمانــس"" فــي نيويــورك إيجاد آليــة حقيقية 

لدفــع العمليــة السياســية والوصــول النتقال سياســي في ســوريا

ــه  ــوريين والتزام ــي للس ــاد األوروب ــم االتح ــن دع ــر ع ــس"" عب ــوس: ""كووبمان  الجام

ــة" ــرارات الدولي ــام بالق الت

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط يلتقــي وزيــر خارجيــة قطــر محمــد 

ــة العامــة لألمــم المتحــدة  ــد الرحمــن آل ثانــي علــى هامــش أعمــال الجمعي ــن عب ب

ويبحــث معــه آخــر مســتجدات الملــف الســوري

مديــر منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري "رائــد الصالــح": غيــاب المحاســبة ســمح 

للدكتاتورييــن حــول العالــم بارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم ومانحتاجــه هــو آليــة واضحة 

للمحاســبة لنســتطيع منــع هــذه الجرائــم مســتقبًا وتحقيــق العدالــة للضحايــا، 

ــم  ــوريا ل ــي س ــمال غرب ــى ش ــاعدات إل ــال المس ــزاع إلدخ ــوط الن ــاد خط ــح: اعتم الصال

يكــن ســوى محاولــة صريحــة لتعويــم نظــام األســد وحصــار الســوريين ومخيــم الركبــان 

المحاصــر أكبــر دليــل علــى ذلــك

"هيئــة التفــاوض الســورية المعارضــة تعقــد اجتماعــا فــي نيويــورك مــع األميــن 

العــام لـــ جامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط واألميــن العــام المســاعد حســام 

ــوريا ــي س ــية ف ــة السياس ــه العملي ــت خال ــي ناقش زك

 رئيــس الهيئــة بــدر جامــوس: ناقشــنا أهميــة الــدور اإليجابــي للجامعــة العربيــة فــي 

الملــف الســوري ودورهــا فــي الدفــع بالعمليــة السياســية والتطبيــق الكامــل للقــرار 

2254 وذلــك للوصــول إلــى المرحلــة االنتقاليــة
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 جامــوس: عــودة الاجئيــن الســوريين ال تتــم إال عبــر مســار سياســي حقيقــي وهــذا 

يتطلــب ضغطــا دوليــا وإقليميــا علــى النظــام لوقــف أســلوبه فــي إضاعــة الوقــت 

وتحديــد مســار الحــل السياســي"

"وزيــر خارجيــة نظــام األســد فيصــل المقــداد يقــول إنــه ال توجــد مفاوضــات حاليــا حــول 

تطبيــع العاقــات مــع أنقرة 

 وكالــة ســبوتنيك الروســية عــن المقــداد: ليــس هنــاك اتصــاالت على مســتوى وزارتي 

ــة تســوية ســورية بموجــب  ــق عملي ــة تعي ــا ُيعــد عقب ــزام تركي ــة وعــدم الت الخارجي

إطــار أســتانا"

"وكالــة تــاس الروســية: رئيــس لجنــة التحقيــق الروســية ألكســندر باســتريكين أجــرى 

ــس  ــم رئي ــام بينه ــة النظ ــي حكوم ــؤولين ف ــا مس ــى خاله ــوريا التق ــى س ــارة إل زي

ــوك ــي ممل ــب األمــن القومــي عل مكت

 تــاس: المســؤول الروســي بحــث مــع مملــوك قضايــا التعــاون األمنــي والتعــرف إلــى 

المواطنيــن الــروس المتورطيــن بأنشــطة ""إرهابيــة"" فــي ســوريا وماحقتهــم وفــق 

االتفاقيــة األمنيــة الموقعــة بيــن روســيا والنظــام"

االئتــاف الوطنــي الســوري يعبــر عــن دعمــه لاحتجاجات فــي إيران ويدعــو المجتمع 

الدولــي للوقــوف بجانب الشــعب اإليراني

"وزيــر خارجيــة نظــام األســد فيصــل المقــداد يشــترط علــى تركيــا وقــف مــا وصفهــا بـــ 

""األعمــال العدائيــة ضــد ســوريا وإنهــاء احتالهــا ودعمهــا المجموعــات اإلرهابيــة"" 

مقابــل إعــادة العاقــات معهــا إلــى مــا كانــت عليــه

ــاء عاقــات طيبــة وطبيعيــة  ــاة روســيا اليــوم: نحــن جاهــزون دائمــا لبن  المقــداد لقن

مــع الشــعب التركــي لكــن ليــس علــى حســاب ""األرض أو الدمــاء الســورية"""
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"وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة النظــام فيصــل المقــداد يطالــب بإنهــاء أي وجــود 

عســكري ""غيــر شــرعي"" فــي ســوريا دون قيــد أو شــرط معتبــرا أنــه مخالــف 

للقانــون الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة

 المقــداد يعتبــر أن محاربــة اإلرهــاب بمختلــف أشــكاله وتفرعاتــه والقضــاء عليــه 

ــم إال ""بالتعــاون والتنســيق مــع النظــام وفــي إطــار  ــي ال يمكــن أن يت بشــكل نهائ

ــورية""" ــي الس ــامة األراض ــدة وس ــتقال ووح ــيادة واس ــرام س احت

االئتــاف الوطنــي الســوري: اجــرام روســيا مســتمر فــي ســوريا بقصفهــا مخيمــات 

ريــف إدلــب اليــوم والعالــم تخــاذل عــن نصــرة الشــعب الســوري

ــكاب  ــن وارت ــران الروســي للمدنيي ــي الســوري: اســتمرار قصــف الطي ــاف الوطن االئت

الجرائــم بحقهــم يؤكــد أن ادعــاءات روســيا بدعــم الحــل السياســي فــي ســوريا هــي 

زيــف ال حقيقــة لــه، االئتــاف الوطنــي الســوري: الممارســات العدائية التــي أظهرتها 

روســيا فــي كل مــن ســوريا و أوكرانيــا تســتدعي مــن المجتمــع الدولــي عــزل روســيا 

وحليفهــا نظــام األســد مــن المحافــل الدوليــة كافــة

"وفــد مــن المعارضــة الســورية يناقــش مــع األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو 

غوتيريــش عــدة قضايــا متعلقــة بالحــل فــي ســوريا بينهــا إيجــاد حــل سياســي 

حقيقــي ينهــي معانــاة الســوريين ويقودهــم لدولــة آمنــة

 وفــد المعارضــة طالــب بضــرورة إنشــاء آليــة مســتقلة خاصــة بملــف المعتقليــن 

والمفقوديــن فــي ســوريا لتحقيــق العدالــة والمســاءلة والمحاســبة"

الدفــاع المدنــي الســوري: اســتهدفت القــوات الروســية منــذ بــدء تدخلهــا المباشــر 

ــاء عملهــم علــى إنقــاذ  فــي ســوريا عــام 2015 فــرق الدفــاع المدنــي الســوري أثن

ــت 36 متطوعــًا ــن وقتل المدنيي
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ثالثًا: التطورات الميدانية

مناطق النظام:
العثــور علــى جثــة رجــل مســن قتــل نتيجــة تعرضــه لعــدة ضربــات علــى منطقــة الرأس     

وطعنــات بــأداة حــادة فــي جســده ببلــدة عتمــان شــمالي درعا

مقتــل النقيــب فــي قــوات النظــام "جمــال عبــاس" علــى جبهــة ســراقب بريــف إدلــب     
الجنوبــي وينحــدر مــن قريــة ربيعــة بريــف حمــاة

وفــاة طفليــن إثــر تعرضهــم لصعقــة كهربائيــة فــي بلــدة "الغاريــة الغربيــة" بريــف     
درعــا الشــرقي

إصابات جراء إطاق نار بمحيط جامع الرحمن في مدينة حلب    

مقتــل 5 عناصــر مــن قــوات النظــام بقصــف إســرائيلي اســتهدف مطــار دمشــق     
الدولــي

ــن      ــض الواصــل بي ــق أبي ــى طري ــن جــراء حــادث ســير عل ــات فــي صفــوف المدنيي إصاب
ــة ــكة و الرق الحس

ــع      ــة التاب ــًا لفــرع أمــن الدول ــون يســتهدفون باألســلحة الرشاشــة مقــرًا أمني مجهول
لنظــام األســد فــي مدينــة "إنخــل" شــمالي درعــا

األســد      عصابــات  تجمعــات  الهــاون  بقذائــف  تســتهدف  المبيــن  الفتــح  عمليــات 
والميليشــيات اإليرانيــة علــى محــور الفــوج46 بريــف حلــب الغربــي وتحقيــق إصابــات 

ــدو. ــوف الع ــي صف ــرة ف مباش

فــوج المدفعيــة والصواريــخ فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر يســتهدف بقذائــف     
المدفعيــة الثقيلــة مواقــع ونقــاط تمركــز عصابــات األســد علــى محــاور ريــف حلــب 
الغربــي رداً علــى إســتهدافهم ألهلنــا المدنييــن فــي مدينــة األتــارب فــي ريــف حلــب.

كتيبــة الصواريــخ المضــادة للــدروع فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر تســتهدف بصــاروخ     
موجــه دشــمة تتحصــن بهــا عصابــات األســد مــزودة بكاميــرا حراريــة علــى محــور كلــز 

فــي جبــل التركمــان فــي ريــف الاذقيــة الشــمالي.
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عمليــات الفتــح المبيــن تســتهدف مقــرات عصابــات األســد علــى محــور عويجــل فــي     
ريــف حلــب الغربــي بقذائــف الهــاون عيــار "120"مــم وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي 

صفــوف العــدو.

المبيــن يســتهدف تجمعــات      الفتــح  فــوج المدفعيــة والصواريــخ فــي عمليــات 
عصابــات األســد والميليشــيات اإليرانيــة علــى محــور جمعيــة األميــن فــي ريــف حلــب 

ــدو. ــوف الع ــي صف ــرة ف ــات مباش ــق إصاب ــا وتحقي ــخ الكاتيوش ــي بصواري الغرب

ــات األســد علــى محــور عاجــل فــي      ــن تســتهدف نقــاط عصاب ــح المبي ــات الفت عملي
ريــف حلــب الغربــي بقذائــف الهــاون عيــار "120"مــم وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي 

صفــوف العــدو.

ــات      ــط الحســكة بالرقــة مخلفــًا عــدة إصاب ــذي يرب ــق أبيــض ال حــادث ســير علــى طري
ــرة. ــا خطي بعضه

ــا      ــنته خاي ــف ش ــوم عني ــة هج ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
ــى عــدة نقــاط  ــف حمــص الشــرقي عل ــة تدمــر بري ــة فــي بادي ــم الدول ــع لتنظي تتب

ــدس. ــواء الق ــيا ل ــع لميليش ــكرية تتب عس
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ــتهداف      ــة اس ــا نتيج ــي صفوفه ــر ف ــدة عناص ــل ع ــن مقت ــد ع ــيا أس ــت ميليش أعلن
الطيــران الحربــي اإلســرائيلي عــدة مواقــع يــوم أمــس فــي العاصمــة دمشــق

مجهولــون يســتهدفون مبنــى يتبــع لميليشــيا أمــن الدولــة فــي مدينــة انخــل بريــف     
درعــا الشــمالي بالرصــاص الحــي و أنبــاء عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف 

الميليشــيات.
وفــاة 4 أشــخاص جــراء حــادث ســير علــى طريــق دمشــق - بيــروت بالقــرب مــن منطقــة     

الصبورة"
مقتــل عنصــر ســابق مــن فصائــل المعارضــة برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي مدينــة     

"داعــل" بريــف درعــا
مقتــل "محمــد المســاعيد" أحــد المتهميــن بتجــارة المخــدرات برصــاص مســلحين     

ــد ــا البل ــي درع ــن ف مجهولي
مقتــل المدعــو "يحيــى علــي العراضــي" أحــد عناصــر قــوات النظــام برصاص مســلحين     

مجهوليــن فــي بلــدة "عيــن ذكــر" بريــف درعــا الغربي
تجمــع أحــرار حــوران: اســتهداف ســيارة عســكرية تقــل الرائــد "أمجــد إبراهيــم" مــن     

ــدة محجــة  ــل فــي بل ــة بعبــوة ناســفة علــى طريــق المجب ــات فــرع أمــن الدول مرتب
شــمالي درعــا

ــل البرهومــي" جــراء      ــة الشــاب "جمي ــل البريقــي" وإصاب ــان جمي ــل الشــاب "عدن مقت
ــي  ــب غرب ــدة المزيري ــي بل ــن ف ــل مجهولي ــن قب ــر م ــار مباش ــاق ن ــتهدافهما بإط اس

درعــا
الجيــش التركــي يقصــف موقعــا عســكريا لقــوات النظــام فــي قريــة "قــره مــوغ"     

بريــف عيــن العــرب شــرق حلــب
اســتهداف حافلــة مبيــت تابعــة لقــوات النظــام برصــاص مجهوليــن علــى طريــق بلــدة     

"اليــادودة" غربــي درعــا دون تســجيل إصابــات
إصابــة مدنييــن بينهــم أطفــال نتيجــة اســتهداف حافلــة بعبــوة ناســفة علــى الطريق     

الواصــل بيــن بلدتــي "اليــادودة - المزيريــب" بريــف درعــا الغربي
فــوج إطفــاء دمشــق فــي حكومــة النظــام: وفــاة 3 أشــخاص وإصابــة آخــر جــراء     

ســقوطهم فــي مجــرى للصــرف الصحــي بمنطقــة البويضــة بريــف دمشــق
مجهولــون يســتهدفون بــاص مبيــت لقــوات النظــام بعبــوة ناســفة قــرب منطقــة     

المفطــرة علــى طريــق اليــادودة - الضاحيــة غربــي درعــا
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ــة "الســعدة"      ــال عشــائري مســلح فــي قري ــن جــراء اقتت ــة آخري مقتــل شــخص وإصاب
بريــف الحســكة الجنوبــي

جرحــى مــن قــوات النظــام بهجــوم لمجهوليــن علــى حاجــز "البلعــوم" التابــع للفرقة     
الرابعــة فــي مدينــة المياديــن شــرقي ديرالزور

وزارة الصحــة فــي حكومــة النظــام: ارتفــاع عــدد ضحايــا غــرق مركــب المهاجريــن     
ــاة ــة وف ــى 24 حال ــوس إل ــواطئ طرط ــرب ش ــان ق ــن لبن ــادم م الق

قــوات النظــام تســتهدف المــزارع المحيطــة فــي مدينة جاســم بريف درعا الشــمالي     
بقذائــف الدبابات

مقتــل الشــيخ "معتــز أبــو حمــدان" وابنتــه وإصابــة زوجته برصــاص مســلحين مجهولين     
فــي مدينــة "طفــس" بريــف درعــا الغربي

إذاعــة شــام إف إم المواليــة: وفــاة ثاثــة أشــخاص وإصابــة عشــرة آخريــن جــراء حــادث     
لســيارة مــن نــوع "فــان" بالقــرب مــن منطقــة هريبشــة علــى طريــق ديــر الــزور تدمــر

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن إثــر انقــاب شــاحنة عســكرية علــى     
طريــق "أثريــا" بريــف حمــاة

وفاة طفل غرقًا في نهر الفرات قرب جسر "البعث" بمدينة ديرالزور    
ــة داعــل      ــن فــي مدين ــة اليدي ــة المدعــو "قصــي النابلســي" مكبل ــى جث ــور عل العث

بريــف درعــا األوســط
ــل"      ــوع "زي ــن ن ــام م ــوات النظ ــكرية لق ــيارة عس ــتهداف س ــوران: اس ــرار ح ــع أح تجم

بعبــوة ناســفة قــرب حاجــز الــرادار التابــع للمخابــرات الجويــة فــي بلــدة النعيمــة 
ــا ــرقي درع ش

إذاعــة شــام إف إم المواليــة: أضــرار ماديــة جــراء محاولــة اســتهداف آليــة عســكرية     
مــن قبــل مســلحين علــى طريــق حاجــز الــرادار فــي بلــدة النعيمــة بريــف درعــا الشــرقي

ــل"      ــوع "زي ــن ن ــام م ــوات النظ ــكرية لق ــيارة عس ــتهداف س ــوران: اس ــرار ح ــع أح تجم
بعبــوة ناســفة قــرب حاجــز الــرادار التابــع للمخابــرات الجويــة فــي بلــدة النعيمــة 

ــا ــرقي درع ش
ــن      ــر م ــار مباش ــاق ن ــتهدافه بإط ــراء اس ــم" ج ــن االبراهي ــادة حس ــاب "حم ــل الش مقت

ــة الحــراك شــرقي درعــا ــن فــي مدين ــل مجهولي قب
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مقتــل المدعــو "عبــد القــادر الزعبــي" رئيــس المجلــس البلــدي فــي بلــدة المســيفرة     
شــرقي درعــا برصــاص مســلحين مجهوليــن

وفــاة أب وإصابــة ابنــه بجــروح إثــر انــدالع حريــق ضخــم داخــل معمــل إســفنج علــى     
طريــق درعــا القديــم فــي ريــف دمشــق

مقتــل "يوســف بديــع شــاهين" قائــد مجموعــة فــي ميليشــيا تابعــة لقــوات النظــام     
والمقــرب مــن "ســهيل الحســن" بانفجــار قنبلــة فــي مصيــاف بريــف حمــاة

إصابة 6 أشخاص بجروح ورضوض جراء حادث سير على طريق حمص - دمشق    
ــدا الجــوالن" بريــف درعــا      ــدة "صي ــة الســابق فــي بل ــة الفاحي ــس الجمعي ــل رئي مقت

ــن ــاص مجهولي ــول" برص ــن العس ــي "حس الغرب
مقتــل 3 ضبــاط برتبــة مــازم مــن ميليشــيات الفرقــة 25 مهــام خاصــة بانفجــار لغــم     

أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي منطقــة الســعن بريــف حمــاة الشــرقي.
مقتــل وإصابــة 15 عنصــرًا مــن ميليشــيات الفرقــة 15 قــوات خاصــة جــراء حــادث مــروري     

علــى طريــق )الســلمية الرقــة( بريــف حماة الشــرقي.
عــدد مــن الجرحــى جــراء حــادث ســير علــى الطريــق الدولــي الواصــل بيــن مدينــة     

الحســكة. و  القامشــلي 
وفــاة الشــابين مصطفــى المشــعل و أحمــد الحروبــي إثــر حــادث ســير ناجــم عــن     

ــوب  ــروم جن ــق مخ ــى طري ــيارة عل ــار الس ــار إط ــبب بانفج ــذي تس ــدة ال ــرعة الزائ الس
غــرب الحســكة.

حــادث ســير علــى طريــق مشــيرفة إثــر اصطــدام صهريــج بســرفيس وســيارة ســياحية     
بعــد انفجــار أحــد إطاراتــه.

انفجــار قنبلــة صوتيــة بالقــرب مــن مقهــى الهيبــة فــي حــي تــل حجــر بمدينــة     
الحســكة.

حادث سير على طريق الحسكة - القامشلي مقتصرة األضرار على المادية.    
ثــاث وفيــات وعــدد مــن اإلصابــات جــراء حــادث ســير لســيارة مــن نــوع فــان بالقــرب مــن     

منطقــة هريبشــة علــى طريــق ديرالــزور- دمشــق.
قــوات النظــام تعتــرض رتــًا للجيــش األمريكــي وتغلــق الطريــق أمامــه أثنــاء محاولتــه     

الدخــول إلــى قريــة قبــور الغراجنــة فــي محيــط تــل تمــر بريــف الحســكة
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ــى      ــره إل ــى إث ــوا عل ــة نقل ــة المالكي ــن بواب ــرب م ــير بالق ــادث س ــرة بح ــات خطي إصاب
مشــفى المالكيــة شــمال الحســكة.

مقتــل خليــل الهــواش و خلــف الدولــة إثــر خــاف عشــائري قديــم فــي قريــة العزبــة     
شــمال ديرالــزور .

اســتهداف ســيارة عســكرية تابعــة لقــوات النظــام بعبــوة ناســفة قــرب بلــدة "خربــة     
غزالــة" بريــف درعــا الشــرقي

مقتــل المدعــو " علــي العراضــي " يــوم أمــس برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة عيــن     
ذكــر بريــف درعــا الغربــي،

إصابــة الرائــد " أمجــد إبراهيــم " بجــروح نتيجــة اســتهداف ســيارة عســكرية كان     
يســتقلها بعبــوة ناســفة زرعهــا مجهولــون فــي بلــدة محجــة بريــف درعــا الشــمالي،

توفــي الشــاب " محمــد حامــد حمشــو " يــوم أمــس األحــد 2022/9/18 نتيجــة     
ــاء صعــوده للبــاص وعنــد  ســقوطه مــن بــاص نقــل داخلــي يتبــع لحكومــة أســد أثن
ــاص بالتحــرك حتــى دهــس الشــاب وتوفــي علــى الفــور. ــدأ الب ــاص ب انزالقــه أســفل الب

أصــوات انفجــارات قويــة ســمع صداهــا فــي قريــة الشــتاية بريــف حمــص الشــرقي     
فــي ســاعات الصبــاح األولــى ناجمــة عــن انفجــار عــدة مســتودعات أســلحة وذخائــر 
تتبــع لميليشــيا أســد فــي المنطقــة ولــم يتبيــن حتــى اآلن ســبب هــذه اإلنفجــارات.

ــكرية      ــة عس ــتهداف حافل ــة اس ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
لميليشــيا أســد بالرصــاص الحــي مــن قبــل مجهوليــن فــي بلــدة اليــادودة بريــف درعــا 

الغربــي.

مقتــل عــدة عناصــر مــن مرتبــات الفرقــة 25 قــوات خاصــة بقيــادة المجــرم " ســهيل     
الحســن " نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي فــي ســيارة عســكرية كانــوا يســتقلونها

ــة جاســم      ــزاًل علــى أطــراف مدين داهمــت ميليشــيات أســد فجــر اليــوم الجمعــة من
شــمال درعــا ولقيــت مقاومــة عنيفــة مــا أدى لمقتــل عنصــر مــن الميليشــيات 

وهــروب البقيــة،

ــوا      ــرة نقل ــروح خطي ــه بج ــه وابن ــة زوجت ــدان " وإصاب ــو حم ــز أب ــيخ " معت ــل الش مقت
علــى إثرهــا إلــى المشــفى إثــر اســتهدافهم بالرصــاص المباشــر مــن قبــل مجهوليــن 

فــي مدينــة طفــس بريــف درعــا الغربــي،
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ــة بالرصــاص      ــة الفاخــورة فــي محافظــة الاذقي ــون يســتهدفون رئيــس بلدي مجهول
الحــي أمــام مقــر البلديــة ممــا أســفر عــن إصابتــه بقدمــه بجــروح نقــل علــى إثرهــا 

إلــى المستشــفى.
ــوة      "صــوت انفجــار قــوي ســمع صــداه بريــف درعــا الشــرقي ناجــم عــن انفجــار عب

ناســفة زرعهــا مجهولــون علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي المســيفرة و أم ولــد، 
ــات" ــوع إصاب ــن وق ــاء ع دون ورود أنب

ــي      ــي ف ــاع الوطن ــات الدف ــن مرتب ــد م ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
مدينــة الســلمية نتيجــة انفجــار لغــم أرضــي أثنــاء قيامهــم بعمليــة اســتطاعية فــي 

منطقــة الرهجــان بريــف حمــاة الشــرقي.
ــرز      ــع غ ــرب صوام ــي ق ــاص الح ــد بالرص ــيا أس ــزا لميليش ــتهدفون حاج ــون يس مجهول

ــة عــدد مــن عناصــر الحاجــز بجــروح. ــة درعــا وإصاب شــرق مدين
بلــدة      فــي  المحلــي  المجلــس  رئيــس  الحــي  بالرصــاص  يســتهدفون  مجهولــون 

ــد القــادر أحمــد الزعبــي" ممــا أدى  المســيفرة بريــف درعــا الشــرقي المدعــو " عب
لمقتلــه علــى الفــور.

ــة      ــل لصناع ــي معم ــم ف ــق ضخ ــدالع حري ــر ان ــن إث ــن آخري ــة اثني ــخص وإصاب ــاة ش وف
االســفنج فــي منطقــة الســبينة بريــف دمشــق الجنوبــي.

انفجــار عبــوة ناســفة زرعهــا مجهولــون بالقــرب مــن بلــدة غديــر البســتان بريــف     
الجنوبــي، القنيطــرة 

مقتــل المدعــو " يوســف بديــع شــاهين " قتــل نتيجــة انفجــار مجهــول المصــدر وقــع     
ــوات  ــة 25 ق ــيا الفرق ــوف ميليش ــن صف ــة ضم ــد مجموع ــل قائ ــه ويعم ــل منزل داخ

خاصــة وتعــرف مجموعتــه باســم )مجموعــات الشــواهين(
مقتــل المدعــو "حســن العســول" نتيجــة اســتهدافه بالرصــاص الحــي مــن قبــل     

مجهوليــن، حيــث وجــدت جثتــه ملقــاة علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي تســيل و 
ــي. ــا الغرب ــف درع ــر بري ــن ذك عي

إصابــة شــخص بجــروح متوســطة جــراء حــادث ســير ناجــم عــن اصطــدام ســيارة ببــاص     
ركاب فــي منطقــة المــزة بالقــرب مــن دوار المواســاة فــي قلــب العاصمــة دمشــق.

استشــهاد الشــابة " آالء معتــز أبــو حمــدان " متأثــرة بجراحهــا التــي أصيبــت بهــا إثــر     
قيــام مجهوليــن باغتيــال والدهــا الشــيخ " معتــز أبــو حمــدان " وســط مدينــة طفــس 
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بريــف درعــا الغربــي قبــل عــدة أيــام.

ــكرية      ــيارة عس ــتهداف س ــة اس ــد نتيج ــيا أس ــوف ميليش ــي صف ــى ف ــى وجرح قتل
بعبــوة ناســفة زرعهــا مجهولــون علــى الطريــق الدولــي دمشــق درعــا بالقــرب مــن 

ــة بريــف درعــا األوســط. بلــدة خربــة غزال

مجهولــون يعتقــد أنهــم يتبعــون لميليشــيا الفرقــة الرابعــة يســتهدفون يــوم أمــس     
حاجــزا يتبــع لميليشــيا األمــن العســكري بالرصــاص الحــي فــي بلــدة الديرخبيــة بريــف 

دمشــق الغربــي وأنبــاء عــن وقــوع إصابــات فــي صفــوف عناصــر الحاجــز،

مجهولــون يلقــون قنبلــة يدويــة علــى منــزل مختــار بلــدة محجــة بريــف درعــا     
إصابــات. عــن وقــوع  أنبــاء  ورود  " دون  الجضاعيــن  " قاســم  المدعــو  الشــمالي 

اشــتباكات وخافــات بيــن مجموعــات قــوات النظــام مــع بعضهــا البعــض مقابــل معبر     
ــو الزندين اب
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مناطق قسد:
ــد اهلل يقــول إن الوضــع      ــادي فــي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني نافــع عب القي

السياســي واالقتصــادي والمعيشــي والتعليمــي فــي مناطــق ســيطرة قســد يتجــه 
نحــو الهاويــة بســبب سياســاتها وال مباالتهــا

 القيــادي الكــردي لموقــع باســنيوز: مايهــم إدارة قســد هــو تحقيــق مكاســب حزبية     
ضيقــة مــن خــال الشــعارات التــي توهــم وتغــرر بهــا بعــض الكرد

ــة مواقــع ميليشــيا PKK/PYD فــي      ــة الثقيل الجيــش الوطنــي يســتهدف بالمدفعي
محيــط بلــدة أبــو راســين شــرق راس العيــن.

مقتــل 4 عناصــر مــن ميليشــيا PYD/PKK بقصــف طائــرة مســيرة تركيــة علــى ســيارة     
لهــم فــي منطقــة عيــن عيســى شــمال الرقــة.

ــم      ــن المطع ــرب م ــيا PKK/PYD بالق ــيارة لميليش ــى س ــة عل ــون قنبل ــون يلق مجهول
ــائر. ــم الخس ــن حج ــات ع ــة دون ورود معلوم ــة الرق ــط مدين ــي وس اليونان

إصابــة الشــاب محمــود الحســين العــروة برصاصــة بالخطــأ أثنــاء تنظيفــه مسدســه في     
بيتــه بقريــة الجنينــة وتــم إســعافه إلــى مشــفى الســام بريــف ديرالــزور الغربي.

مقتــل " تركــي الحســين" أحــد عناصــر ميليشــيا PKK/PYD فــي قريــة التواميــة بريــف     
ديرالــزور إثــر اســتهدافه مــن قبــل مجهوليــن صبــاح اليــوم.

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة نقــاط ميليشــيا PKK/PYD فــي قريــة     
"أم الخيــر" غــرب بلــدة تــل تمــر بريــف الحســكة

وفاة "جاسم عمار اإلسماعيل" غرقًا في نهر الفرات بمدينة الرقة.    

جرحى إثر اشتباكات بين عائلتين في بلدة غرانيج بريف ديرالزور الشرقي.    

ــدة      ــي بل ــن ف ــن عائلتي ــلحة بي ــتباكات مس ــراء اش ــى ج ــدة جرح ــوع ع ــن وق ــاء ع أنب
"غرانيــج" بريــف ديرالــزور الشــرقي

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي محيط     
بلــدة عيــن عيســى والطريــق الدولــي M4 شــمال الرقة

الطيــران الحربــي التركــي يســتهدف بعــدة غــارات موقعــًا مشــتركًا لقــوات النظــام     
وقســد فــي محيــط "عيــن العــرب" بريــف حلــب الشــرقي
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مقتــل أحــد عناصــر قســد برصــاص مجهوليــن يســتقلون دراجــة ناريــة فــي قريــة حريــزة     
ــمال ديرالزور ش

إصابــة شــخصين بجــروح متفاوتــة جــراء شــجار بيــن عائلتيــن تطــور إلــى تبــادل إطــاق     
نــار فــي ســوق بلــدة ذيبــان شــرقي ديــر الــزور

غــارة جويــة مــن الطيــران المســّير التركــي تســتهدف ســيارة تابعــة لقســد قــرب بلــدة     
"تــل جمــال" بريــف الحســكة الشــرقي

     PKK القــوات التركيــة تقــوم بتحييــد "محمــد غوربــوز" القيــادي فــي ميليشــيا
والماحــق بالنشــرة الحمــراء عبــر الطائــرات المســيرة فــي ســوريا.

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع ميليشــيا PYD/PKK بالقــرب     
مــن قريــة جرنــك غــرب مدينــة عامــودا شــمال الحســكة.

وفاة الشاب حسن حسو إثر حادث سير على طريق الدرباسية - عامودا.    

أعلنــت ميليشــيا PYD/PKK مقتــل 3 مــن عناصرهــا إثــر قصــف الطيــران التركي المســير     
علــى عيــن عيســى شــمال الرقة.
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مقتــل "علــي ابراهيــم المحمــد" أحــد عناصــر ميليشــيا PKK/PYD وإصابــة عنصــر أخــر     
بجــروح جــراء اســتهدافهما برصــاص مســلحين مجهوليــن يســتقان دراجــة ناريــة فــي 

قريــة جــزرة الميــاج يــوم أمــس.

احتراق 4 خيم في مخيم الهول شرق الحسكة مقتصرة األضرار على المادية.    

توفــي حســين الســلوم إثــر إنــزالق دراجتــه الناريــة واصطدامــه بصهريــج مــازوت علــى     
طريــق الخرافــي جنــوب الشــدادي و هــو مــن أهالــي قريــة عبــدان.

ــي      ــي ح ــائري ف ــأر عش ــة ث ــى خليف ــيارة عل ــرق س ــح وح ــاء المصل ــاب ع ــل الش مقت
ــكة. ــة الحس ــي مدين ــزل ف الغ

ــة      ــل أبيــض بالمدفعي ــة ت ــة المتمركــزة فــي ريــف مدين اســتهدفت القواعــد التركي
ــف  ــرب بالري ــر ع ــي وبي ــة الصليب ــي قري ــيا PKK/PYD ف ــاط لميليش ــدة نق ــة ع الثقيل

ــل أبيــض ــة ت الغربــي لمدين

شــتباكات بيــن ميليشــيا PYD/PKK و خليــة مــن تنظـ.ـــيم داعـ.ـــش بالقــرب مــن قريــة     
غزيــل فــي ريــف الهــول شــرق الحســكة.

جرحــى مــن ميليشــيا PYD/PKK إثــر اســتهداف ســيارة لهــم بالقــرب مــن قريــة غريبــة     
الشــرقية فــي أقصــى جنــوب الحســكة.

اشــتباكات عنيفــة بيــن ميليشــيا PYD/PKK وخايــا مــن تنظـــيم داعـ.ــــش بالقــرب مــن     
ــران التحالــف  ــرة بالتزامــن مــع تحليــق مكثــف لطي ــة البصي ــة الكســار غــرب مدين قري

الدولــي فــي ســماء المنطقــة.

     PYD/PKK قتلــى وجرحــى بقصــف مســيرة تركيــة اســتهدفت ســيارة لميليشــيا
بالقــرب مــن مفــرق قريــة تــل جمــال بريــف معبــدا شــمال شــرق الحســكة.

إصابــات خطيــرة بحــادث مــروري جــراء تصــادم جــرار زراعــي بســيارة فــي قريــة الحمــرات     
ــرقي الرقة ش

قتلــى وجرحــى باســتهداف ســيارة لميليشــيا PYD/PKK بالقــرب مــن قريــة تــل بــارود     
بريــف الحســكة.

وفــاة الشــاب عدنــان الســليمان إثــر حــادث ســير علــى طريــق الهرموشــية بريــف     
الغربــي. ديرالــزور 
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ــال      ــة لميليشــيا PYD/PKK بالقــرب مــن دوار العت جرحــى باســتهداف مجهوليــن دوري
فــي بلــدة البصيــرة شــرق ديرالــزور.

ــه      ــاء محاولــة دخول مقتــل الشــاب " لــؤي الســبتي " برصــاص ميليشــيا PKK/PYD أثن
إلــى منطقــة رأس العيــن وهــو مــن أبنــاء مدينــة الــزر بريــف ديــر الــزور الشــرقي.

وفــاة الشــاب بســام رمضــان نتيجــة تعرضــه لحــروق بليغــة فــي وقت ســابق إثــر أنفجار     
ببــور كاز عليــه فــي حــي النشــوة بمدينة الحســكة.

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة نقــاط ميليشــيا PKK/PYD فــي قريتــي تــل     
جمعــة وتــل كيفجــي بريــف بلــدة تــل تمــر شــمالي الحســكة 



راصد نما للنصف الثاني من شهر أيلول - سبتمبر 2022

Page 24

المناطق المحررة

وفــاة رجــل وطفلــه وإصابــة زوجتــه بجــروح خطــرة جــراء حــادث ســير علــى طريــق جبــل     
األربعيــن جنوبــي إدلــب

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة فتــى غرقــًا أثنــاء ســباحته بميــاه نهــر العاصــي قــرب     
بلــدة "دركــوش" غربــي إدلــب

الدفــاع المدنــي: وفــاة 45 شــخصًا غرقــًا فــي المســطحات المائيــة فــي شــمال غربي     
ســوريا منــذ بدايــة العام الحالــي 2022

قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة اســتهدف عــدة     
نقــاط عســكرية فــي باديــة تدمــر شــرقي حمــص

غارة للطيران الحربي الروسي تستهدف األطراف الغربية لمدينة إدلب    

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
قريــة بحفيــس بريــف حلــب الغربــي.

وفاة طفل غرقًا في نهر العاصي قرب بلدة دركوش غربي إدلب.    

وفــاة رجــل وابنــه وإصابــة زوجتــه إثــر حــادث ســير علــى طريــق جبــل األربعيــن جنوبــي     
إدلــب.

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
قريتــي كفرتعــال و القصــر غربــي حلــب ومحيــط بلدتــي البــارة و كنصفــرة جنوبــي 

إدلــب.

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
قريــة كفرنــوران بريــف حلــب الغربــي.

اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني و قسد قرب قرية أم عدسة    

مدنيــون يلقــون القبــض علــى لــص كان يحــاول ســرقة محتويــات احــد المســاجد فــي     
قريــة سوســيان ويســلموه للشــرطة العســكرية

ــة كفرجالــس شــمالي      ــار بحفــرة يعمــل بهــا بالقــرب مــن قري ــر انهي وفــاة مدنــي إث
إدلــب
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مجهولــون يغتالــون شــخصا بإطــاق الرصــاص المباشــر عليــه بالقــرب مــن جامــع     
فاطمــة الزهــراء بمدينــة البــاب بريــف حلــب

ــت      ــم كوي ــتهدف مخي ــة يس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــل ق ــن قب ــي م ــف مدفع قص
ــب ــمالي حل ــن ش ــة عفري ــط مدين ــة بمحي الرحم

مقتــل عنصريــن مــن الجيــش الوطنــي الســوري باشــتباكات مــع قســد علــى محــور     
"الجطــل" بريــف جرابلــس شــرقي حلــب

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن ضبــط عبــوات ناســفة معــدة للتفجيــر عــن بعــد فــي     
منطقــة عفريــن شــمالي حلــب قادمــة مــن مناطــق ســيطرة قســد

وفــاة شــاب أثنــاء عملــه فــي فــرن بمدينــة عفريــن شــمال حلــب جــراء تعرضــه لصعقــة     
كهربائية

ــاء عملهــم بإصاحــه فــي      ــة آخــر جــراء انفجــار خــزان للوقــود أثن وفــاة عامــل وإصاب
ــب الشــمالي ــت" بريــف إدل ــة "كلبي قري

إصابــة 3 أشــخاص بينهــم طفــل جــراء انفجــار دراجــة ناريــة مفخخــة وســط شــارع راجــو     
فــي مدينــة عفريــن شــمالي حلــب

ــب جــراء دخــول ســيارة      ــة بزاعــة بريــف حل ــن فــي مدين قتلــى وجرحــى مــن المدنيي
تقلهــم بحقــل ألغــام خــال محاولتهــم العبــور إلــى مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــي

قصــف صاروخــي مصــدره المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام وقســد     
اســتهدف أطــراف مخيــم "البركــة" فــي ريــف عفريــن شــمالي حلــب

مقتــل قيــادي فــي الجيــش الوطنــي الســوري وإصابــة آخر جراء اســتهداف ســيارتهم     
ــيطرة  ــق س ــدره مناط ــه مص ــاروخ موج ــب بص ــمالي حل ــين" ش ــة "كباش ــي منطق ف

قــوات النظــام وقســد
إصابــة طفــل برصــاص قناصــة قســد فــي قريــة "التوخــار" قــرب مدينــة جرابلــس بريــف     

حلــب الشــرقي
ســقوط قذائــف بالقــرب مــن مشــفى مدينــة مــارع شــمالي حلــب مصدرهــا مناطــق     

ســيطرة قســد
مقتــل عنصــر مــن الجيــش الوطنــي الســوري وإصابــة آخريــن بقصــف مدفعــي لقســد     

اســتهدف نقطــة عســكرية علــى محــور "تــل تمــر" شــمالي الحســكة
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الدفــاع المدنــي الســوري: إصابة مســن مــن ذوي االحتياجــات الخاصة بحــروق طفيفة     
جــراء انــدالع حريــق فــي خيمتــه بمخيــم "غطــاء الرحمــة 2" بريف إدلب الشــمالي

ــة أمــام متجــر بالقــرب مــن      ــة يدوي ــة يلقــون قنبل ــون يســتقلون دراجــة ناري مجهول
ــات ــجيل إصاب ــب دون تس ــة إدل ــي مدين ــر ف ــة الزي حديق

ــة 4 أشــخاص بجــروح جــراء حادثــي ســير فــي ريــف      الدفــاع المدنــي الســوري: إصاب
ــب الشــمالي إدل

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة فتــى وإصابــة آخــر جــراء حــادث ســير علــى طريــق     
بلــدة "تــل الكرامــة" شــمالي إدلــب

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
قريــة مكلبيــس بريــف حلــب الغربــي.

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
بلــدة البــارة بريــف إدلــب الجنوبــي.

مقتــل رجــل مجهــول الهويــة علــى الجــدار الحــدودي مــع تركيــا فــي منطقــة خربــة     
الجــوز بريــف إدلــب الغربــي

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     
بلــدة كنصفــرة بريــف إدلــب الجنوبــي.

ــر إثــر إطــاق عناصــر هيئــة تحريــر الشــام      إصابــة مقاتــل مــن الجبهــة الوطنيــة للتحري
الرصــاص الحــي مباشــرة علــى قدميــه أثنــاء تواجــده فــي نقطــة الربــاط علــى محــور 

ســراقب شــرقي إدلــب.
عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط     

قريتــي القصــر و الوســاطة بريــف حلــب الغربــي.
مســلح مجهــول يطلــق النــار علــى مدنييــن بينهــم ســائق ســيارة أجــرة فــي مدينــة     

المدنيــة  الشــرطة  بريــف حلــب، مــا أدى لمقتلــه، قبــل أن تقــوم عناصــر  البــاب 
بماحقتــه واعتقالــه بعــد إطاقــه النــار علــى أشــخاص آخريــن.

إصابــة الشــاب محمــد النعيمــي برصاصتيــن فــي الظهــر و الفخــذ بعــد اســتهدافه مــن     
قبــل مجهوليــن فــي بيتــه بقريــة العيســاوي شــرق تــل أبيــض حيــث تــم إســعافه إلــى 

مشــفى أورفــا التركية.
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إصابــة شــخصين بجــروح جــراء اســتهدف قــوات النظــام بصــاروخ مضــاد للــدروع ســيارة     
فــي منطقــة كباشــين شــمالي حلــب.

ــس      ــي جرابل ــير ف ــادث س ــر ح ــاقين إث ــي الس ــور ف ــود بكس ــر الحم ــاج قيص ــب الح أصي
اســتدعى نقلــه إلــى مشــفى مــارع بريــف حلــب وهــو مــن أبنــاء مدينــة البوكمــال 

ــزور. شــرق ديرال

     PYD/PKK ميليشــيا  و  النظــام  لقــوات  مشــتركة  مناطــق  مــن  مدفعــي  قصــف 
يســتهدف محيــط مدينــة مــارع شــمالي حلــب .

غــرق الطفــل علــي محمــود العــواد )6 ( ســنوات فــي نهــر الجــاب بالقــرب مــن قريــة     
حمــام التركمــان بريــف تــل أبيــض.

    PYD/ استشــهاد عمــاد الملحــم وهــو عنصــر فــي فرقــة الحمــزة بقصــف لميليشــيا
PKK علــى نقطــة ربــاط فــي قريــة القاســمية بريــف تــل تمــر .

إصابة طفل بانفجار من مخلفات الحرب في بلدة تفتناز شرقي إدلب    

مقتــل شــخص وإصابــة أخريــن بجــروح جــراء اشــتباكات مســلحة بيــن أفــراد عائلــة     
بمدينــة البــاب شــرقي حلــب

عصابــات األســد المتمركــزة بالحواجــز المحيطــة تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة قريــة     
الحلوبــة جنوبــي إدلــب ومحيــط قريــة العنــكاوي غربــي حمــاة.

إصابة طفل بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة تفتناز شرقي إدلب.    

الثقيلــة      بالمدفعيــة  تقصــف  المحيطــة  بالحواجــز  المتمركــزة  األســد  عصابــات 
الغربــي. حلــب  بريــف  الفــوج111 

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

ــرقي      ــدورة ش ــدة الغن ــرب بل ــويدة ق ــة الس ــي قري ــش ف ــاص طائ ــخص برص ــل ش مقت
ــب. حل

مجهولــون ملثمــون يقتحمــون منــزل الشــاب "حمــزة العــادل" ويقومــون بقتلــه     
وخطــف شــقيقه "وليــد العــادل" فــي قريــة البــاروزة

مقتل عنصرين من فرقة السلطان مراد جراء عملية تسلل لقسد بمحور الجطل    
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ميليشــيا قســد تقصــف محيــط القاعــدة التركيــة فــي انــاب بقذائــف فوســفور     
ــة حارق

مســلحون يتهجمــون علــى أحــد األفــران فــي منطقــة شــمارين شــمالي مدينــة حلــب     
مــن أجــل الحصــول علــى ربطــة خبــز

اصابــة الطفليــن "ضيــاء صــاح الجاســم" 8 ســنوات و "عبدالرحمــن رضــوان الجاســم" 12     
ســنة اصابــات بليغــة برصــاص قطعــة ســاح كانــوا يعبثــون بهــا فــي قريــة عيــن الحجــر

مجهولــون يســتقلون ســيارة ســانتافيه يقومــون بإطــاق النــار علــى فــرن الــذرة     
االحتياطــي

محاولة اغتيال فاشلة تطال "احمد ادريس ابو ادريس" في مخيم الريان    

مســلحون عســكريون مــن مدينــة مــارع يطلقــون الرصــاص بكثافــة وســط بلــدة     

احتيمــات
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

دخــول قافلــة مســاعدات أمميــة إلــى الشــمال الســوري قادمــة مــن مناطــق ســيطرة 
النظــام عبــر معبــر الترنبــة بريــف إدلــب

صحيفــة صبــاح التركيــة تقــول أن حقــان فيــدان ناقش مــع علي مملوك في دمشــق، 
خارطــة طريــق للعــودة اآلمنــة للســوريين، وأن تركيــا ربطــت انســحابها بالعــودة اآلمنــة 
لاجئيــن واســتكمال العمليــة الدســتورية وإجــراء انتخابــات حــرة وتجديــد اتفاقيــة 

أضنــة بشــأن مكافحــة اإلرهــاب.

ــن  ــة م ــن 600 ضحي ــر م ــق أكث ــوريا توث ــطينيي س ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم "مجموع
الاجئيــن الفلســطينيين عّذبــوا حتــى المــوت علــى يــد عناصــر مخابــرات النظــام بينهم 
37 امــرأة فيمــا تــم التعــرف علــى 77 منهــم خــال صــور قيصــر المســربة لضحايــا 

التعذيــب

  مجموعــة العمــل: األمــن التابــع للنظــام ســّلم العشــرات مــن ذوي ضحايــا التعذيــب 
األوراق الثبوتيــة ألبنائهــم فــي حيــن وثــق فريــق الرصــد قضــاء أكثــر مــن 50 ضحيــة مــن 

أبنــاء المخيمــات بعــد مراجعــة دوائــر النفــوس

 مجموعــة العمــل: آالف الاجئيــن الفلســطينيين بينهم نســاء وأطفــال في معتقات 
النظــام مــا زالــوا مجهولــي المصيــر يعانــون مــن انتهــاكات كبيــرة ويواجهــون أقســى 

أنــواع المعاملــة الاإنســانية والتعذيــب الممنهج"

"مكتــب الضابطــة فــي المجلــس المحلــي لمدينــة عفريــن شــمالي حلــب يتلــف مواد 
غذائيــة فاســدة تــم ضبطهــا فــي عــدد مــن المحــال التجاريــة فــي المدينــة 

 مكتــب الضابطــة: تقــوم فرقنــا بجــوالت ميدانيــة علــى المحــال التجاريــة فــي عفريــن 
بشــكل مســتمر بهــدف التأكــد مــن صاحيــة وجــودة المــواد المعروضــة للبيع"

ــدادات  ــرة إم ــول طائ ــن وص ــة تعل ــة العالمي ــة الصح ــرس: منظم ــيتد ب ــة أسوش "وكال
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ــا  ــى أن تتبعه ــوريا عل ــي س ــرا ف ــي الكولي ــع تفش ــل م ــق للتعام ــى دمش ــة إل طبي
ــرى ــرة أخ طائ

  الوكالــة عــن المديــر اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالمية أحمد المنظــري: المنظمة 
ــل  ــذي يمث ــرا ال ــي الكولي ــواء تفش ــد الحت ــام األس ــة نظ ــع حكوم ــق م ــة تنس الدولي

تهديــدا لســوريا والمنطقــة والــدول المجــاورة والعالــم بأســره"

ــاب بعــد ســاعتين مــن  ــة الب ــى أطــراف مدين ــن" الواقــع عل ــو الزندي ــر "أب إغــاق معب
ــه افتتاح

مقاطعــة برليــن األلمانيــة تعلــن اســتعدادها الســتقبال 300 الجــئ ســوري مــن لبنــان 
خــال العــام المقبــل 2023

مقاطعــة برليــن: سنســتقبل الاجئيــن الســوريين الذيــن ال يمكــن توفيــر الرعايــة لهــم 
بشــكل كاف فــي لبنــان بســبب احتياجــات الحمايــة الخاصــة

ــاق  ــد إلط ــام األس ــى نظ ــط عل ــي بالضغ ــع الدول ــب المجتم ــورية: نطال ــبكة الس الش
ــه ــن لدي ــوا معتقلي ــة 135 ألــف شــخص مــا زال ســراح قراب

"وزيــرة داخليــة ألمانيــا نانســي فيــزر تعلــن عــن عقــد قمــة فــي الـــ11 مــن شــهر تشــرين 
ــن لبحــث أزمــة الاجئيــن فــي البــاد بعــد التصاعــد  األول القــادم فــي العاصمــة برلي

الكبيــر فــي أعــداد القادميــن عبــر طريــق البلقــان

 

 القمــة ســتجمع فيــزر مــع ممثليــن عــن المــدن والبلــدات األلمانيــة لبحــث طــرق 
ــق البلقــان  ــر طري ــا عب ــون يومي ــن ممــن يصل ــر مــن الاجئي اإلنفــاق علــى العــدد الكبي

وبحــث توزيعهــم بيــن الواليــات األلمانيــة"

الهــال األحمــر القطــري يوقــع مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة الدفــاع المدنــي 

الســوري للتعــاون فــي المجــاالت اإلنســانية والطبيــة فــي مناطــق الشــمال الســوري
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

مصادر استخباراتية: لقاء جديد بين علي مملوك وهاكان فيدان برعاية روسية

كشــف موقــع “إنتلجنــس أونايــن“، عــن أن رئيــس مكتــب األمــن الوطنــي الســوري، 
علــي مملــوك أجــرى اجتماعــًا جديــدًا مــع رئيــس المخابــرات التركيــة هــاكان فيــدان، 

مشــيرًا إلــى أن االجتمــاع “تــم بمبــادرة مــن روســيا”.

وقــال الموقــع المتخصــص بالمعلومات االســتخباراتية إن روســيا “رعت اجتماعــًا جديدًا 
بيــن مملــوك وفيــدان، حرصــًا علــى لعــب دور الوســيط بين تركيــا والنظام الســوري”.

وأشــار “إنتلجنــس أونايــن ” إلــى أن “نتائــج االجتمــاع لــم تكــن مرضيــة، إال أنــه ســمح 
للجانبيــن عــرض مطالــب كل منهمــا وشــروطه”.

تلفزيــون ســورية "بيــن نقيضيــن.. مــا االختــاف بيــن تجربتــي رأس العيــن وتــل أبيــض 
ــوريتين؟" الس

ــى  ــكة فوض ــمالي الحس ــن ش ــة رأس العي ــش مدين ــا تعي ــة؛ بينم ــة األمني ــن الناحي م
أمنيــة، ينتــج عنهــا اشــتباكات فصائليــة أو عمليــات اغتيــال وتفجيــرات، تشــهد مدينــة 
ــًا، يمهــد لبيئــة شــبه آمنــة مقارنــة  تــل أبيــض شــمالي الرقــة بالمقابــل تحســنًا أمني
ــي  ــل الت ــن والعوام ــن المدينتي ــارق بي ــن الف ــاؤل ع ــك للتس ــع ذل ــن، ويدف ــرأس العي ب
أدت إلــى وجــود فــوارق بينهمــا علــى مســتوى االســتقرار والحــد مــن االنتهــاكات، 
ــن  ــرة م ــة لفت ــك المنطق ــه زار تل ــدي" فإن ــن العكي ــن العابدي ــي زي ــًا لـ"الصحف ووفق
الزمــن، والحــظ الفــرق بيــن المدينتيــن، إذ يقــول إن الفيلــق الثالــث هــو المســؤول عــن 
تــل أبيــض وضبــط األمــن فيهــا، فــي حيــن تتشــارك عــدة فصائــل الســيطرة علــى رأس 

العيــن.

كتــب وليــد فــارس فــي االندبدنــت العربيــة "مواجهــات خــارج الســيطرة فــي الشــرق 
األوســط" ويقــول فــارس صحيــح أن قــرع طبــول الحــروب بــات صوتــه أعلــى مــن 
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ــل، وصحيــح أن واشــنطن تختلــف عمــا كانــت عليــه فــي الماضــي القريــب، إال أن  قب
الــرادع األكبــر لحــروب قــد ُتفقــد الســيطرة عليهــا، هــو عمليــًا الثمــن الــذي ســيدفعه 
أطرافهــا فــي اقتصــاد عالمــي متداخــل. ويبقــى أن حالــة العاقــات الدوليــة صعبــة 
ودقيقــة، ويبقــى أيضــًا أن َمــن علــى أجندتــه أن يلجــأ إلــى المواجهــات العســكرية 
أن يحســب جيــدًا، فالحســابات كمــا شــاهدناها علــى أيــام صــدام قــد تتعرقــل، وقــد 
ــد العراقــي الــذي قفــز فــوق قدراتــه،  ــه أذكــى مــن القائ ــن ظــن أن ــك لَم يحــدث ذل

فوقــع. فالخــروج علــى الســيطرة قــد يطــاول الجميــع.

نشــر "مركــز حرمــون للدارســات" فــي 12 ســبتمبر/ أيلــول الجــاري دراســة تحــت عنــوان 
"الهجــرة مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري بعــد عــام 2019 )الدوافــع - الوجهــات 
ــق  ــي مناط ــكان ف ــر الس ــكرية وتهجي ــات العس ــف العملي ــبه توّق ــع ش ــار("، م - اآلث

ســيطرة المعارضــة الســورية األخيــرة، مثــل درعــا وريــف دمشــق وريــف حمــص.

ــرون،  ــلكها المهاج ــي يس ــات الت ــرة، والطرق ــع الهج ــة بدواف ــة اإلحاط ــت الدراس حاول
وَمــن هــم هــؤالء، وتداعيــات هــذه الهجــرة علــى المجتمــع والمهاجريــن أنفســهم. 
وقــد شــرح المركــز أّن الباحــث معــّد الدراســة "اعتمــد فــي جمــع البيانــات علــى 
اســتبيانات توّضــح تصــّورات ســوريين مقيميــن فــي تلــك المناطــق، وعلــى مقابــات 
مــع أشــخاص مقيميــن ومهاجريــن، باإلضافــة إلــى مراجعــة األدبيــات والدراســات 

ــة". ــوع الدراس ــن موض ــة م القريب

وتوّصلــت الدراســة إلــى أّن المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري يرغبــون 
ــن أوســاط الشــّبان. أضافــت  ــدًا بي ــزداد هــذه النســبة تحدي بأغلبهــم فــي الهجــرة، وت
أّن الدافــع االقتصــادي ومــا يرتبــط بــه مــن عــدم قــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الحيــاة 
األساســية مــن ميــاه وكهربــاء وغيرهمــا باإلضافــة إلــى فقــدان األمــل، همــا العامــان 
ــن،  ــن بمعظمهــم هــم مــن المتعّلمي ــى الهجــرة. ُيذكــر أّن المهاجري ــر دفعــًا إل األكث
وأصحــاب المهــن والِحــرف، ومــن الذيــن هــم فــي ســّن الدراســة الجامعيــة، ومــن رجــال 

األعمــال والمســتثمرين والصناعييــن.
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قنــاة األورينــت "خطــة تركيــة روســية يتهــرب منهــا األســد: مناطــق تجريبيــة لعــودة 
الاجئيــن تبــدأ مــن منبــج وتــل رفعــت" 

مصــادر أورينــت كشــفت تفاصيــل الخطــة المبدأيــة التــي يعمــل الــروس واألتــراك علــى 
ــرب  ــمال غ ــي ش ــدات ف ــدن وبل ــد م ــى تحدي ــوم عل ــوص، وتق ــذا الخص ــا به تطبيقه
ــن إليهــا علــى  ــن والنازحي ســوريا كمناطــق منزوعــة الســاح مــن أجــل عــودة الاجئي

ســبيل التجربــة.

وتضيــف: مقابــل تخليهــا فــي الوقــت الحالــي عــن تنفيــذ عمليــة عســكرية جديــدة 
فــي منبــج وتــل رفعــت بريــف حلــب، طرحــت تركيا انســحاب جميــع القوات العســكرية 
واألمنيــة مــن هاتيــن المنطقتيــن، وهــذا يشــمل ميليشــيات قســد وأســد وإيــران، 
مقابــل عــودة مؤسســات "الدولــة" اإلداريــة والخدميــة، كالشــرطة والقضــاء والصحــة 
والتعليــم، علــى أن تبــدأ باســتقبال النازحيــن والاجئيــن مــن أبنــاء المدينتيــن المقيمين 

فــي تركيــا حاليــًا.

مــن حيــث المبــدأ وافقــت روســيا علــى المقتــرح التركــي كمــا تقــول المصــادر، لكــن 
ــر مــن ذلــك فإنــه يعمــل  نظــام أســد ال يبــدو أنــه متحّمــس لهــا حتــى اآلن، بــل وأكث
علــى عرقلتهــا، ســواء مــن خــال أدائــه فــي المحادثــات التــي جــرت، أو عبــر خطــوات 

بــدأ بتنفيذهــا علــى األرض.

نشــر مركــز )Areda( التركــي لألبحــاث، نتائــج أبحاثــه حــول إدراك المجتمــع التركــي 
لفكــرة التقــارب مــع النظــام الســوري بعــد قطيعــة اســتمرت لنحــو 11 عامــًا وبحســب 
صحيفــة )Yeni Şafak( التركيــة، فــإن ذلــك يأتــي بعــد أن أشــارت اجتماعــات الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان مــع نظيريــه الروســي واإليرانــي في طهران وسوتشــي، 
ــاًء عليــه، نظــم مركــز  ــا والنظــام الســوري وبن إلــى وجــود تقــارب محتمــل بيــن تركي
)Areda( التركــي لألبحــاث اســتطاعًا للــرأي لــدى المجتمــع التركــي حــول تقبلهــم 
التقــارب بيــن تركيــا والنظــام الســوري، وخلصــت النتيجــة إلــى أن 64.3 فــي المئــة مــن 

المجتمــع التركــي يدعــم هــذا التقــارب
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"معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدنــى: الجهــود المبذولــة لمواجهــة إيــران فــي 
ســوريا ركــزت علــى الجانــب العســكري وتجاهلــت أدوات القــوة الناعمــة ومجــاالت 
النفــوذ الثقافيــة التــي تطورهــا طهــران  ، المعهــد: دور إيــران فــي ســوريا تكيــف مــع 
الحــرب علــى أوكرانيــا وزيــارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن للمنطقــة ومحاوالتــه بنــاء 
ــران مــا جعــل روســيا مســتعدة لمنــح طهــران ســلطة  تحالــف إقليمــي لمواجهــة إي
ــيخ  ــعى لترس ــي تس ــران الت ــروع إي ــي مش ــروري ف ــر ض ــوريا عنص ــد: س ــر ، المعه أكب
نفوذهــا االجتماعــي واأليديولوجــي مــن خــال األماكــن المقدســة بريــف دمشــق 
وديــر الــزور وتغييــر تركيبــة المنطقــة أيديولوجيــًا وعلــى الجهــات الفاعلــة الخارجيــة 
مثــل واشــنطن مســاعدة الســوريين المحلييــن لمعالجــة مســألة إيــران فــي صميمهــا 

مــن خــال المســاعدات والدعــم بــداًل مــن التركيــز علــى الضربــات التــي لم تفعل شــيئًا"
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سادسا: رؤية تحليلية
تراجــع االهتمــام السياســي بالقضيــة الســورية هــو واحــد مــن أبرز الســمات المســتمرة 
مــن حوالــي ثاثــة ســنوات ، فالرئيــس األمريكــي وفــي خطابه أمــام الجمعيــة العامة 
لألمــم المتحــدة لــم تحظــى القضيــة الســورية باهتمــام يذكــر ،حيــث ألقــى الرئيــس 
األميركــي جــو بايــدن كلمتــه أمــام الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة متجاهــًا 

القضيــة الســورية، رغــم وجــود قــوات لبــاده علــى أراضيهــا.

وذكــر بايــدن كلمــة ســوريا مــرة واحــدة أمــام االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك، يــوم الثاثــاء، قائــًا: إن "العالــم الديمقراطــي موجود 
فــي كل مــكان، إنــه يعيــش فــي الناشــطين المناهضيــن للفســاد، وفــي المدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان، وفــي الصحفييــن، وفــي المتظاهريــن مــن أجــل الســام علــى 
خطــوط المواجهــة لذلــك النضــال فــي بياروســيا، وبورمــا، وســوريا، وكوبــا، وفنزويــا، 

وفــي كل مــكان فيمــا بينهــا".

وبحســب بــدر الديــن جامــوس ف "بســبب انشــغال العالــم بأزمــة أوكرانيــا فإنهــم 
واجهــوا صعوبــة فــي إبقــاء الملــف الســوري علــى الطاولــة خــال انعقــاد الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي دورتهــا الـــ77، هــذا التراجــع فــي أولويــة الملــف 
ــات  ــب أولوي ــل هــو إعــادة ترتي ــه بالكامــل، ب ــي عن ــي الدول ــي التخل الســوري ال يعن
وهــو مــا يجــب علــى الســوريين التأقلــم عليــه، فصحيــح أن األزمــة األوكرانية تســتحوذ 
ــى الضفــة األخــرى رصــت صفــوف الغــرب  ــه عل ــي، ولكن ــى جــل االهتمــام الدول عل
ضــد روســيا وبــذاك لــن يتنــازل الغــرب لروســيا فــي ســورية، وهــي نقطــة قــوة يجــب 
االســتفادة منهــا، ولكــن علــى المنقلــب األخــر فــإن تراجــع االهتمــام الدولــي فــي 
ــاز  ــا إلنج ــع تركي ــا م ــي تفاهمه ــيا ف ــر لروس ــاورة أكب ــال لمن ــمح بمج ــورية، سيس س
ــا وتخفــف مــن حــدة  خطــوات تســمح بإعــادة قســم مــن الاجئيــن كمــا ترغــب تركي
ــا كمــا ترغــب روســيا  الوضــع االقتصــادي الكارثــي للنظــام وتســعي لتســويقه دولي

ــار هــذا التفاهــم. ــر للتخفيــف مــن آث وهــو مــا يتطلــب جهــودا أكب



»مركز نما لألبحاث المعاصرة«

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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