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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

الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز: نؤكد علــى ضــرورة االلتزام بقــرارات مجلس 
األمــن بمــا يحفــظ ســيادة ســوريا واســتقرارها وعروبتهــا، ونشــّدد علــى أهميــة منــع 
تجــّدد العنــف فــي ســوريا والحفــاظ علــى اتفاقــات وقــف إطــاق النــار وإيصــال 

المســاعدات اإلنســانية للمحتاجيــن الســوريين
حســاب الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق علــى تويتــر: نشــعر ببالــغ القلــق مــن التوغل 
ــة،  ــة كإرهابي ــة مصنف ــي منظم ــب وه ــمال حل ــي ش ــام ف ــر الش ــة تحري ــر لهيئ األخي
يجــب ســحب قــوات هيئــة تحريــر الشــام مــن المنطقــة علــى الفــور، و تشــعر الواليــات 
المتحــدة بقلــق عميــق إزاء أعمــال العنــف األخيــرة فــي شــمال غــرب ســوريا، علــى 

جميــع األطــراف حمايــة أرواح المدنييــن ممتلكاتهــم.
وجماعــات  المشــروعة  الســورية  المعارضــة  التركيــة:  الرئاســة  باســم  المتحــدث 
ــون ــم محق ــه وه ــاون مع ــدون التع ــد، ال يري ــام األس ــق بنظ ــرى ال تث ــة األخ المعارض
وزارة العــدل األمريكيــة: الفــارج دفعــت أمــواال لتنظيــم الدولــة مقابــل الحصــول علــى 

إذن لتشــغيل مصنــع لإلســمنت فــي ســوريا
المبعــوث الروســي الخــاص إلــى ســوريا ألكســندر الفرنتييــف: تركيــا تجــري محــاوالت 

لتحويــل ""هيئــة تحريــر الشــام" إلــى "معارضــة معتدلــة
الفرنتييــف: تركيــا تحظــى بدعــم عــدد مــن الــدول الغربيــة للمضــي فــي هــذه 
المحــاوالت رغــم وجــود قــرار لألمــم المتحــدة يصنــف "تحريــر الشــام" علــى أنهــا 

"إرهابــي" تنظيــم 
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المتحدثــة باســم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان "رافينــا 
شامداســاني": األعمــال القتاليــة فــي شــمال ســوريا أســفرت عــن ســقوط ضحايــا مــن 

ــزوح الجماعــي ــن فضــًا عــن الن المدنيي

ــل  ــاد ح ــرورة إيج ــى ض ــد عل ــو": نؤك ــش أوغل ــود جاوي ــي "مول ــة الترك ــر الخارجي وزي
سياســي للقضيــة الســورية ويجــب أن يتوصــل النظــام والمعارضــة التفــاق علــى 
ــة انتخابيــة وفــق قــرار مجلــس األمــن الدولــي  دســتور وخارطــة طريــق تشــمل عملي
2254، جاويــش أوغلــو: يجــب عــدم الســماح بتحــول ســوريا إلــى وكــر لإلرهــاب الموجه 
ضــد تركيــا وعــدم الســماح بتقســيمها، جاويــش أوغلــو: هنــاك مــن ينزعــج مــن هــذا 
الطــرح، أخبرونــا إن كان هنــاك حــل آخــر، هــل تقبلــون أن تســتمر "الحــرب األهليــة" 50 

عامــا أخــرى؟

المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة "نيــد برايــس": نركــز مــع شــركاء فــي المنطقــة 
علــى إخــراج "هيئــة تحريــر الشــام" مــن مدينــة عفريــن شــمال حلــب، برايــس: الواليــات 
المتحــدة تراقــب التطــورات عــن كثــب ولديهــا مجموعــة مــن األدوات إلخــراج "تحريــر 

الشــام" وســنواصل معايــرة تلــك األدوات بشــكل مناســب.
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ــي  ــكري ف ــراع العس ــون": الص ــر بيدرس ــوريا "غي ــى س ــاص إل ــي الخ ــوث األمم المبع
ســوريا ال يــزال نشــطًا وســط "جمــود اســتراتيجي" فــي العمليــة السياســية.

بيدرسون: لألسف العملية السياسية لم تحقق النتائج المرجوة للشعب السوري.

بيدرسون: حكومة النظام مستمرة في قصف المناطق الخارجة عن سيطرتها.

بيدرسون: االعتقاالت التعسفية ال تزال مستمرة في جميع أنحاء سوريا.

ــات  ــد معلوم ــو" ال توج ــوم "العف ــدور مرس ــى ص ــهر عل ــرور 6 أش ــد م ــون: بع بيدرس
ــدة فــي هــذا الشــأن. جدي

ــق الســام المســتدام لكــن  ــد لتحقي بيدرســون: الحــل السياســي هــو الســبيل الوحي
ــية  ــات دبلوماس ــاك تحدي ــدف وهن ــذا اله ــن ه ــن ع ــى اآلن بعيدي ــا حت ــف ال زلن لألس

ــًا". ــرًا صعب ــامل أم ــل ش ــو ح ــدم نح ــل التق ــى األرض تجع ــة عل ــق صعب وحقائ

بالمعتقليــن  يتعلــق  فيمــا  الراهــن  الوضــع  علــى  البقــاء  األمريكيــة:  الخارجيــة 
والمفقوديــن فــي ســوريا غيــر مقبــول بحيــث أن التدابيــر الحاليــة ال تتطابــق مــع 
حجــم المعانــاة، الخارجيــة األمريكيــة: تدعــم الواليــات المتحــدة إنشــاء كيــان دولــي 
يركــز بالكامــل علــى المفقوديــن فــي ســوريا إلحــراز تقــدم طــال انتظــاره بشــأن هــذه 

المأســاة.

الســفيرة األمريكيــة فــي األمــم المتحــدة "لينــدا تومــاس غرينفيلــد": مــع تفشــي 
الكوليــرا فــي جميــع أنحــاء ســوريا فــإن الوضــع المتــردي بالفعــل علــى األرض ســيخرج 
عــن الســيطرة دون وصــول غيــر مقيــد للمســاعدات اإلنســانية، غرينفيلــد: يجــب علينــا 
تجديــد وتوســيع تفويــض األمــم المتحــدة إليصــال المســاعدات إلــى ســوريا عبــر 

الحــدود فــي بدايــة العــام المقبــل.

ــه ال يوجــد أي  ــي يقــول إن المتحــدث باســم األمــن القومــي األميركــي جــون كيرب
تغييــر فــي الموقــف األميركــي بشــأن ســوريا وال نيــة لدى واشــنطن لرفــع العقوبات 

عــن نظــام األســد.
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أردوغــان: نســعى لتشــكيل حــزام ســام ورخــاء فــي محيطنــا انطاقــا مــن إنهــاء 
المأســاة اإلنســانية فــي ســوريا وصــوال إلــى حــل األزمــة الروســية األوكرانيــة.

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن: أكثــر من مليون طفل ســوري 
ُولــدوا كاجئيــن فــي دول الشــتات بينهــم جيــل كامــل رأى النــور ألول مــرة فــي مخيم 
"الزعتــري" شــمال األردن، المفوضيــة: عــدد األطفــال الســوريين المولوديــن فــي األردن 

منــذ عــام 2014 بلــغ 168 ألفــا و500 طفل.
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ثانيًا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي الســوري: نظام األســد وروســيا يســتمران في سياســتهما اإلرهابية 
ــق  ــى المناط ــف عل ــف القص ــال تكثي ــن خ ــوريا م ــي س ــررة ف ــق المح ــاه المناط تج

المدنيــة والعســكرية.

االئتــاف يطالــب المجتمــع الدولــي بإيجــاد آليــة فعالــة تحافــظ علــى أرواح المدنييــن 
عــن طريــق ردع روســيا وقواتهــا والدفــع بعمليــة االنتقــال السياســي بمــا يضمــن 

إنهــاء المعانــاة اإلنســانية وخــاص الســوريين مــن نظــام األســد.

فريــق منســقو اســتجابة ســوريا: عشــرات المناشــدات مــن المخيمــات الواقعــة فــي 
محيــط اعــزاز وعفريــن شــمالي حلــب تطالــب بتأميــن نزوحهــا إلــى مناطــق أكثــر أمنــا 

بعــد عــودة االشــتباكات إلــى المنطقــة.

ــر الشــام هــي "جبهــة النصــرة" وإن  ــة تحري الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: هيئ
تغييــر األســماء ال يفيــد فــي تغييــر الجوهــر ألن قائــد جبهــة النصــرة كان أبــو محمــد 

الجوالنــي وهــو نفســه قائــد هيئــة تحريــر الشــام.

ــجيع أو  ــل أو تش ــم أو تموي ــي دع ــة ف ــة طريق ــاركة بأي ــة مش ــورية: أي ــبكة الس الش
ــى  ــات عل ــراد والكيان ــًا إلدراج األف ــببًا كافي ــر س ــام" يعتب ــر الش ــة تحري ــاعدة "هيئ مس

ــاب. ــن لإلره ــس األم ــم مجل قوائ

الشــبكة الســورية: وجــود هيئــة تحريــر الشــام فــي أيــة منطقــة يعتبــر تهديــدًا بنيويــًا 
وخطــرًا علــى أبنــاء هــذه المناطــق كمــا أنــه ســوف يتســبب فــي عرقلــة هائلــة 

ــات المدنيــة فــي تلــك المناطــق. للعمليــات اإلغاثيــة والهيئ

ــرارات  ــق ق ــى تطبي ــن إل ــس األم ــي ومجل ــع الدول ــو المجتم ــورية: ندع ــبكة الس الش
مجلــس األمــن الخاصــة بالحــل السياســي فــي ســوريا 2118 و2245 منعــًا لتمــدد خطــر 

اإلرهــاب.
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االئتــاف الوطنــي الســوري: نطالــب بوقــف عــدوان هيئــة تحريــر الشــام "اإلرهابيــة" 
علــى المناطــق المحــررة.

االئتــاف: نرفــض وجــود هيئــة تحريــر الشــام فــي منطقــة عمليــات درع الفــرات 
وغصــن الزيتــون.

االئتــاف: ندعــم حــراك أهلنــا فــي المناطــق المحــررة فــي التعبيــر عــن حريتهــم بهــذا 
الخصوص.

مديــر مكتــب شــؤون الاجئيــن فــي االئتــاف الوطنــي ســليم إدريــس قــال فــي وقــت 
ســابق إن الخطــة اللبنانيــة تجــاه الاجئيــن تناهــض مبــدأ العــودة الطوعيــة التــي لــم 
ــر  ــط مباش ــو ضغ ــان ه ــي لبن ــري ف ــا يج ــدا أن م ــوريا، مؤك ــي س ــروطها ف ــر ش تتوف

علــى الاجئيــن الســوريين ليعــودوا إلــى المناطــق التــي هربــوا منهــا.

نائــب رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري "ربــا حبــوش": إعــادة الاجئيــن الســوريين 
مــن لبنــان إلــى مناطــق ســيطرة نظــام األســد يعتبــر جريمــة وخرقــا للقانــون الدولــي، 
حبــوش: أطالــب الســلطان اللبنانيــة بالتوقــف عــن اإلصــرار علــى إعــادة الاجئيــن إلــى 

خطــر االعتقــاالت التعســفية والتعــرض للتعذيــب فــي معتقــات النظــام.
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هيئــة التفــاوض الســورية: أكدنــا خــال اجتماعنــا مــع المبعــوث األممــي إلــى ســوريا 
"غيــر بيدرســون" علــى أهميــة تطبيــق البنــود األربــع للقــرار 2254 للوصــول إلــى حــل 

سياســي يلبــي تطلعــات الســوريين.

هيئــة التفــاوض الســورية: نؤكــد علــى ضــرورة فــرض المزيــد مــن الضغــوط علــى نظام 
األســد وتفعيل آلية المســاءلة والمحاســبة بشــكل أوســع.

ــر تفاوضــي وال يحتمــل  ــن هــو ملــف غي ــة التفــاوض الســورية: ملــف المعتقلي هيئ
التأخيــر أكثــر.

هيئــة التفــاوض الســورية: الهيئــة لــن تحيــد عــن الهــدف الرئيســي لهــا وهــو التفــاوض 
باســم الشــعب الســوري مــن أجــل تحقيــق مطالــب الثــورة المحقــة ومحاســبة كل مــن 

ارتكــب جريمــة بحق الســوريين.
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ثالثًا: التطورات في الساحة السورية

مناطق النظام:
ــوة ناســفة      ــن بانفجــار عب ــة 6 آخري ــن وإصاب ــل اثني ــن مقت وســائل إعــام النظــام تعل

ــاة. ــة حم ــلمية بمحافظ ــف س ــي ري ــب ف ــوب وادي العذي ــج جن ــة التناه ــرب منطق ق

مقتــل رئيــس مجلــس مدينــة تلبيســة بريــف حمــص أحمــد حمــد رحــال بانفجــار عبــوة     
ناســفة اســتهدفت ســيارته.

ــى دمشــق      ــر بيدرســون إل ــى ســوريا غي "وصــول مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص إل
ــة فــي حكومــة النظــام فيصــل المقــداد. ــر الخارجي ــه وزي ولقائ

ــاء مســار      ــه إحي ــارة بيدرســون تأتــي فــي إطــار محاوالت ــة: زي صحيفــة الوطــن الموالي
اللجنــة الدســتورية فــي جنيــف والســعي إلحيــاء مقاربتــه للحــل السياســي "خطــوة 

مقابــل خطــوة".

مقتــل أحــد عناصــر قــوات النظــام وإصابــة اثنيــن آخرين إثر اســتهداف ســيارة عســكرية     
بعبــوة ناســفة بالقــرب مــن مدينــة "نــوى" غربــي درعا.

قوات النظام تستهدف مدينة "جاسم" بريف درعا الشمالي بقذائف الدبابات.    

موقــع صــوت العاصمــة: الفرقــة الرابعــة تطــوق بلــدة الجبــة بالقلمــون الغربــي بريف     
دمشــق بعــد اشــتباكات مــع أهالــي البلــدة أدت لوقــوع قتلــى وجرحى.

صــوت العاصمــة: مجموعــة مــن أهالــي الجبــة هاجمــت نقطــة عســكرية تابعــة     
للفرقــة الرابعــة وقتلــت عنصريــن فيمــا أصيــب آخــر بجــروح علــى خلفيــة مقتــل شــاب 

مــن البلــدة".

ــد      مقاتلــون محليــون فــي مدينــة جاســم بريــف درعــا يتمكنــون مــن قتــل "أبــو عب
ــتمرة  ــة المس ــة األمني ــر الحمل ــة إث ــم الدول ــي تنظي ــادي ف ــي" القي ــن العراق الرحم

ــم. ــا التنظي ــى خاي للقضــاء عل

إصابــة عنصريــن ميليشــيا "لــواء القــدس" جــراء مشــاجرة بيــن مجموعــة مــن العناصــر     
بســبب خــاف علــى شــحنة مخــدرات فــي حــي الفيــات بمدينــة ديرالــزور.
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حركــة حمــاس تعلــن مــن دمشــق اســتئناف عاقتهــا مــع نظــام األســد بعــد قطيعــة     
بــدأت إثــر انــدالع الثــورة الســورية واســتمرت أكثــر مــن 10 ســنوات.

قــوات النظــام تعتقــل 4 نســاء مــن مدينــة "جاســم" بريــف درعــا الشــمالي علــى أحــد     
النقــاط العســكرية التابعــة لهــا المتمركــزة علــى أوتســتراد دمشــق - درعــا.

ــن      ــع لنظــام األســد برصــاص مجهولي مقتــل أحــد عناصــر فــرع األمــن العســكري التاب
فــي حــي "المنشــية" بمدينــة درعــا.

طائــرات حربيــة إســرائيلية تنفــذ غــارات جويــة علــى مواقــع عســكرية لقــوات النظــام     
والميليشــيات اإليرانيــة فــي العاصمــة دمشــق.

العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من مدينة "نوى" بريف درعا الغربي.    

ــة      ــروح نتيج ــر بج ــة آخ ــة وإصاب ــل المعارض ــوف فصائ ــي صف ــابق ف ــر س ــل عنص مقت
اســتهدافهما برصــاص مجهوليــن فــي درعــا البلــد.

ــاق      ــراء إط ــه ج ــرًا بإصابت ــة متأث ــل المعارض ــوف فصائ ــي صف ــابق ف ــر س ــاة عنص وف
ــد. ــا البل ــي درع ــية ف ــي العباس ــه بح ــاص علي ــن الرص مجهولي
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وكالــة ثقــة المحلّيــة: وصــول تعزيزات عســكرية لمليشــيا "لــواء فاطميــون" األفغاني     
التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي إلــى معســكر الطائــع فــي منطقــة مصيــاف بريــف 

حمــاة الغربي.

وفــاة "حســين عليــوي الجبــر" جــراء انفجــار لغــم أرضــي بالقــرب مــن مطــار ديرالــزور     
العســكري.

أهالــي بلــدة تــل شــهاب غربــي درعــا يعثــرون علــى جثــة شــاب ألقاهــا مجهولــون     
وســط البلــدة.

اغتيــال الشــاب "مجــد قمحاني"وشــقيقه فــي بلــدة تــل شــهاب فــي الريــف الغربــي     
مــن محافظــة درعــا حســب شــبكة درعــا 24.

العثــور علــى جثــة المدعــو "خلــدون قاســم الجــراد" أحــد المتهميــن بتجــارة المــواد     
المخــدرة فــي مدينــة "الحــارة" بريــف درعــا الشــمالي.

إعــام النظــام: االنفجــارات التــي ســمعت فــي ســماء دمشــق وريفهــا ناتجــة عــن     
ــرائيلي". ــدوان إس "ع

"تجمــع أحــرار حــوران: وصــول تعزيــزات عســكرية ودبابــات تابعــة لـ""الفرقــة 15"" إلــى     
حواجــز قــوات النظــام فــي محيــط بلــدة اليــادودة بريــف درعــا الغربي ترافقهــا قوات 
ــالمة  ــى المس ــة مصطف ــل المعارض ــي فصائ ــابق ف ــادي الس ــا القي ــة يتزعمه محلي

الملقــب بـ "الكســم".

تجمــع أحــرار حــوران: التعزيــزات وصلــت بعــد انتهــاء اجتمــاع بيــن وجهــاء البلــدة مــع     
رئيــس فــرع األمــن العســكري لــؤي العلــي الــذي طالــب بإخــراج مجموعــات تابعــة لـــ 

""تنظيــم الدولــة"" مــن البلــدة".

مقتــل الشــاب "زيــاد عبــداهلل أبــو ســعيفان" أثنــاء خروجــه مــن صــاة الفجــر علــى يــد     
مســلحين مجهوليــن فــي بلــدة "الشــجرة" بريــف درعــا الغربــي.

انفجــارات عنيفــة هــزت العاصفــة دمشــق منتصــف الليــل جــراء غــارات إســرائيلية     
اســتهدفت مواقــع عســكرية تابعــة للميليشــيات اإليرانيــة فــي محيــط العاصمــة

4 قتلــى و6 جرحــى جــراء هجــوم بحــزام ناســف اســتهدف قيادييــن ســابقين فــي     
فصائــل المعارضــة فــي درعــا البلــد.
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دخــول رتــل عســكري للــواء الثامــن يتضمــن ســيارات تحمــل رشاشــات ثقيلــة إلــى درعــا     
البلــد للمشــاركة فــي حملــة ضــد عناصــر تنظيــم الدولــة فــي المنطقــة.

 إذاعــة شــام إف إم المواليــة: اشــتباكات متقطعــة تجــري بيــن مجموعــات محليــة     
ومســلحين متهميــن بانتمائهــم لـــ تنظيــم الدولــة علــى أطــراف المخيــم فــي درعــا 

البلــد.

عمليــات الفتــح المبيــن تتمكــن مــن قنــص عنصــر لعصابــات األســد علــى محــور بلــدة     
بســرطون بريــف حلــب الغربــي.

عمليــات الفتــح المبيــن تتمكــن مــن قنــص عنصــر لعصابــات األســد علــى محــور مدينــة     
ســراقب بريــف إدلــب الشــرقي.

كتيبــة المدفعيــة والصواريــخ في أنــصــــار الــتوحــــيد تســتهدف بقذائــف المدفعية     
ــات األســد المتمركــزة داخــل بلــدة شــطحة بريــف  الثقيلــة مواقــع وتجمعــات عصاب
حمــاة الغربــي وتحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفــوف العــدو وذلــك ردًا علــى 

ــن فــي المناطــق المحــررة. إســتهداف المدنيي
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مناطق قسد:
مقتــل 3 أشــخاص جــراء اقتتــال عشــائري فــي مدينــة "الشــحيل" بريــف ديرالــزور     

الشــرقي
قتلــى وجرحــى مدنيــون جــراء انفجــار لغــم أرضــي قــرب الطريــق الدولــي 4M فــي     

محيــط "رأس العيــن" شــمال الحســكة
الشــبيبة الثوريــة التابعــة لقســد تهاجــم مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة ومكتــب     

األمــم المتحــدة فــي شــارع "الســياحي" بمدينــة القامشــلي شــمالي الحســكة 
ــه ــض محتويات ــب بع ــوم بتخري وتق

مقتــل شــخصين وإصابــة آخريــن جــراء اقتتــال عشــائري فــي قريــة "جديــد عكيــدات"     
شــرقي ديرالــزور

ــردي      ــرقي لت ــب الش ــف حل ــج بري ــة منب ــدارس مدين ــي م ــن ف ــام للمعلمي ــراب ع إض
ــد ــيطرة قس ــق س ــي مناط ــب ف ــور والروات األج

توقــف خطــوط النقــل الخاصــة بالســرافيس فــي مدينــة منبــج وريفهــا شــرقي حلــب     
بســبب إضــراب الســائقين احتجاجــًا علــى عــدم توفــر المحروقــات

ــان المعســر" برصــاص مجهوليــن وهــو مــن أهالــي قريــة ضمــان شــمال      مقتــل "عدن
ــزور ديرال

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تقــرر حظــر ارتــداء النقــاب ضمــن الحــرم المدرســي فــي     
مناطــق ســيطرتها شــمال شــرقي ســوريا

قســد تعتقــل "عــادل حمــد الســويعي" مــن أهالــي بلــدة السوســة شــرقي ديرالــزور     
ألســباب مجهولــة

ــد      ــكرية لقس ــة عس ــة نقط ــف صاروخي ــدة قذائ ــون بع ــة يهاجم ــم الدول ــا تنظي خاي
ــزور ــزر" شــرقي ديرال ــدة "ال ــاه فــي بل داخــل محطــة المي

ــزر"      ــدة "ال ــي بل ــاالت ف ــات واعتق ــة مداهم ــن حمل ــة تش ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ــدة مــن  ــى حواجزهــا فــي البل ــة هجمــات متكــررة عل ــى خلفي ــزور عل شــرقي ديرال

ــة ــم الدول ــا تنظي ــل خاي قب
مقتــل شــخص وإصابــة 3 آخريــن باقتتــال عشــائري فــي بلــدة "أبــو حمــام" بريــف ديــر     

الــزور الشــرقي
ناشــطون يدعــون لمظاهــرات يــوم غــد الجمعــة فــي أريــاف ديرالــزور الخاضعــة     

لســيطرة قســد تحــت عنــوان "جمعــة محاســبة الفاســدين"



راصد نما للنصف الثاني من أكتوبر 2022

Page 14

مقتــل شــخصين وإصابــة آخريــن بينهــم طفــل جــراء اقتتــال عشــائري فــي بلــدة     
ديرالــزور "غرانيــج" شــرقي 

الحكومــة األســترالية تبــدأ فــي إعــادة عشــرات النســاء واألطفــال مــن عوائــل مقاتلي     
تنظيــم الدولــة المقيميــن فــي مخيمــات االحتجــاز التــي تســيطر عليهــا قســد فــي 

شــمال شــرقي ســوريا

مقتــل ســيدة وإصابــة شــخصين أخريــن بجــروح باإلضافــة إلــى إعتقــال عــدة أشــخاص     
إثــر عمليــة مداهمــة نفذتهــا قســد بمســاندة طيــران التحالــف الدولــي علــى منــازل 

لعائلــة العســكر بمنطقــة الحويجــة فــي بلــدة ذيبــان شــرقي ديــر الــزور

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تقــر زيــادة علــى رواتــب العامليــن لديهــا بمقــدار 001     
ألــف ليــرة ســورية

الجيــش الوطنــي يدمــر باســتهداف صاروخــي مدفع رشــاش ودشــمة لميليشــيا قســد     
اإلرهابيــة علــى جبهــة حربــل شــمالي حلــب.

ــتهدافه      ــد إس ــة بع ــد اإلرهابي ــيا قس ــاش لميليش ــع رش ــر مدف ــي يدم ــش الوطن الجي
ــب. ــمالي حل ــل ش ــة حرب ــى جبه ــخ عل بالصواري
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المناطق المحررة:

خــروج مظاهــرة فــي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب رفضــًا لتطبيــق بنــد مــرور رتــل لهيئــة     
تحريــر الشــام داخــل المدينــة

المتظاهــرون يقطعــون الطرقــات المؤديــة لمدينــة اعــزاز تحســبًا مــن مــرور رتــل لهيئــة     
تحريــر الشــام

"منســقو اســتجابة ســوريا يوثــق تضــرر 23 مخيمــًا بشــكل جزئــي مع بدايــة الهطوالت     
المطريــة شــمال غرب ســوريا

منســقو االســتجابة: اقتلعــت الريــاح أكثــر مــن 52 خيمــة أخــرى فــي المخيمــات     
المتفرقــة شــمال غــرب ســوريا"

مقتــل القيــادي فــي الفيلــق الثالــث "أبــو وكيــل الحمصــي" برصــاص قنــاص ونجــاة     
عــدة قــادة آخريــن عقــب اســتهداف ســيارات للفيلــق فــي قريــة أنــاب بريــف عفريــن 

والفيلــق يقــول إن هيئــة تحريــر الشــام تقــف وراء العمليــة

عــودة االشــتباكات بيــن الفيلــق الثالــث وهيئــة تحريــر الشــام فــي محيــط بلــدة كفــر     
جنــة بريــف حلــب الشــمالي

اشتباكات متقّطعة مسموعة في أطراف مدينة عفرين شمالي حلب    

الفيلــق الثالــث يعلــن خوضــه اشــتباكات مــع عناصــر هيئــة تحريــر الشــام التــي تحــاول     
التقــدم باتجــاه محــور كفرجنــة بريــف حلــب الشــمالي

ــر الشــام" علــى محــور      ــة عــدد مــن عناصــر "تحري ــن مقتــل وإصاب ــث يعل ــق الثال الفيل
ــب الشــمالي ــف حل ــة بري كفرجن

ســقوط قذائــف مدفعيــة فــي مخيــم تجمــع البركــة بمحيــط عفريــن شــمالي حلــب     
جــراء االشــتباكات بيــن "تحريــر الشــام" والفيلــق الثالــث

تحليــق للطيــران المروحــي التركــي فــي محيــط مدينــة اعــزاز بريــف حلــب بالتزامــن     
ــر الشــام والفيلــق الثالــث مــع اشــتباكات تشــهدها المنطقــة بيــن هيئــة تحري

معــارك عنيفــة فــي محيــط بلــدة كفــر جنــة شــمال حلــب بيــن قــوات الفيلــق الثالــث     
وهيئــة تحريــر الشــام

مقتــل الطفــل "محمــد وســيم أيــوب" في بلــدة قطمة شــمال حلب جراء االشــتباكات     
الجارية فــي المنطقة
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قصــف صاروخــي مصــدره قســد يســتهدف مخيــم كويــت الرحمــة بالقــرب مــن عفرين     
شــمال حلب

جرحــى مدنيــون جــراء قصــف بقذائــف الهــاون مصــدره مناطــق ســيطرة قســد علــى     
منطقــة الحمــران بريــف حلــب الشــرقي

الجيــش التركــي ينشــر مزيــدا مــن الدبابــات والمدرعــات فــي محيــط كفرجنــة وعفريــن     
بريــف حلــب الشــمالي

إدارة معبــر "بــاب الســامة" الحــدودي تعلــن أن يــوم غــد الخميــس 02-01-2202 هــو     
آخــر يــوم عــودة لألراضــي التركيــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن دخلــوا األراضــي الســورية 

للزيارة

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة طفــل إثــر ســقوطه مــن الطابــق الرابــع فــي حــي     
المعلميــن بمدينــة إدلــب

ــز نقــاط عســكرية فــي منطقــة      ــل إســمنتية لتجهي ــدأ بنقــل كت الجيــش التركــي يب
الغزاويــة مــا بيــن إدلــب و غصــن الزيتــون

إصابــة 3 أشــخاص بينهــم مدنــي بإطــاق نــار مــن ســيارة تابعــة لفرقــة الســلطان     
ســليمان شــاه علــى حاجــز لفيلــق الشــام فــي بلــدة جنديــرس بريــف عفريــن شــمال 

حلــب

إصابــة عنصريــن مــن الجيــش الوطنــي الســوري برصــاص قناصــة قــوات النظــام علــى     
جبهــة "تــادف" بريــف حلــب الشــرقي

وفــاة الطفــل "محمــد حميــد خزمــة" متأثــرًا بجراحــه التي أصيــب بها جراء االشــتباكات     
بيــن الفصائــل فــي مدينــة البــاب بريف حلب الشــرقي

قصــف مدفعــي مــن قســد يســتهدف أطــراف مدينــة اعــزاز شــمال حلــب والقواعــد     
التركيــة تــرد علــى مصــدر إطــاق القذائــف

مقتــل شــخصين وإصابــة اثنيــن آخريــن جــراء اشــتباكات عشــائرية فــي مدينــة جرابلــس     
بريــف حلــب الشــرقي

وزارة الداخليــة التركيــة تعلــن إلقــاء القبــض علــى 9 عناصــر مــن تنظيــم الدولــة بينهــم     
4 قيادييــن فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي
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إغــاق 5 مــدارس فــي مدينــة إدلــب بســبب توقــف رواتــب المدرســين وعــدم توفــر     
الدعــم

عمليــة تبــادل أســرى بيــن الفيلــق الثالث وهيئــة تحرير الشــام في منطقة الباســوطة     
شــمال حلب

اشــتباكات متقطعــة بيــن فصائــل غرفــة عمليــات الفتــح المبيــن وقــوات النظــام على     
محــاور غربــي حلب

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة 5 مدنييــن بينهــم طفــل جــراء 4 حــوادث ســير     
مختلفــة فــي مناطــق شــمال غربــي ســوريا

مقتــل الشــاب "عبدالحليــم القــدور" إثــر انفجــار لغــم علــى أحــد خطــوط الربــاط فــي     
منطقــة البــارة بجبــل الزاويــة بريــف إدلــب

مجهــوالن يســتقان ســيارة "ســنتافيه" يعتديــان بالضــرب علــى الشــاب "ياســر عبــود     
المنــا" بعــد فشــلهما بخطفــه ويســلبانه مبلــغ 3 آالف دوالر فــي مدينــة البــاب 

شــرقي حلــب

خــروج مظاهــرة فــي مدينــة ســرمين بريــف إدلــب ضــد قــرار إغــاق صيدليــة "الموحــد     
الميدانيــة"

قســد تســتهدف محيــط مخيــم كويــت الرحمــة بريــف عفريــن شــمال حلــب بالقذائف     
الصاروخية

حكومــة اإلنقــاذ تقــرر إعــادة افتتــاح صيدليــة "ريمــا الموحــد" فــي مدينــة ســرمين     
بإدلــب بعــد احتجاجــات شــعبية

وزارة الصحــة فــي "الحكومــة المؤقتــة" توقــع مذكــرة تفاهــم مــع "الجامعــة     
الدوليــة للعلــوم والنهضــة" بهــدف اعتمــاد دبلــوم تدريبــي حــول التمريــض والعــاج 

النفســي لإلدمــان

إصابــة شــخص فــي مخيــم المحمديــة بريــف جنديــرس شــمالي حلــب برصــاص طائــش     
مجهــول اختــرق خيمتــه

ازدحــام كبيــر علــى محطــات الوقــود فــي مدينــة إدلــب بســبب النقــص الحــاد فــي     
مــادة البنزيــن

الدفــاع المدنــي الســوري: مقتــل طفــل وإصابــة اثنيــن آخَريــن بانفجــار مخلفــات حــرب     
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فــي قريــة الجديــدة شــمالي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي

ــن التوقــف      ــة فــي مناطــق "حكومــة اإلنقــاذ" تعل ــد للمحروقــات العامل شــركة وت
عــن العمــل اعتبــارا مــن الغــد

طــاب مــن كليــة الطــب فــي جامعــة حلــب فــي المناطــق المحــررة يخرجــون بوقفــة     
احتجاجيــة للمطالبــة بمشــفى جامعــي

مقتــل مدنــي متأثــرًا بإصابتــه برصاصــة طائشــة خــال مداهمــة الشــرطة المدنيــة     
ــب ــرق حل ــس ش ــي جرابل ــن ف ــد المطلوبي ــزل أح لمن

الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة محيــط قريــة الرامــي بريــف     
إدلــب الجنوبــي بالتزامــن مــع تحليــق ودورانــات لطيــران اإلســتطاع بالمنطقــة.

إصابــة امــرأة مســنة جــراء اإلشــتباكات التــي جــرت بيــن الفصائــل علــى محــور قريــة     
كفرجنــة شــمالي حلــب.

إصابــة القيــادي فــي الفيلــق الثالــث "أحمــد نــدوم" جــراء اإلشــتباكات الدائــرة فــي     
ريــف حلــب الشــمالي.

إصابــة طفليــن بقصــف مدفعــي لعصابــات األســد إســتهدف قريــة معربليــت جنوبــي     
إدلب.

ــة      ــدة التركي ــتهدف القاع ــة يس ــد اإلرهابي ــيا قس ــل ميليش ــن قب ــي م ــف صاروخ قص
ــب. ــق شــمالي حل فــي داب

إشــتباكات متبادلــة بالرشاشــات الثقيلــة بيــن عمليــات الفتــح المبيــن وعصابــات األســد     
والميليشــيات اإليرانيــة علــى محــور كفرتعــال بريــف حلــب الغربــي.

إصابــة امــرأة بطلــق نــاري إثــر إســتهداف عصابــات األســد مجموعــة مــن النســاء     
يعملــن بقطــاف الزيتــون فــي منطقــة الكنــدة بريــف إدلــب الغربــي، اليــوم األحــد 32 

ــا إلــى المشــفى لتلقــي العــاج. تشــرين األول، أســعفتها فرقن

ــه      ــارب غــرب حلــب قــام بقتــل زوجت ــة األت ــاب" مــن مدين المدعــو "عبــداهلل حســن دي
ــز. ــى الحواج ــم عل ــرب ، للتعمي ــها وه ــة برأس برصاص

شــهيد وعــدة جرحــى مــن عناصــر الجيــش الوطنــي جــراء إســتهدافهم بصــاروخ موجه     
ــل بأطــراف مــارع فــي ريــف  ــة علــى جبهــة حرب ــل ميليشــيا "قســد" اإلرهابي مــن قب

حلــب الشــمالي.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

دخــول قافلــة مســاعدات أمميــة تضــم 17 شــاحنة مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى 
محافظــة إدلــب عبــر معبــر الترنبــة شــرقي إدلــب.

اليونيســف تحــذر مــن تفشــي الكوليــرا الــذي يهــدد بقــاء األطفــال علــى قيــد الحيــاة 
فــي الشــرق األوســط وتحصــي 20 ألــف حالــة مشــتبه بهــا تعانــي اإلســهال المائــي 

الحــاد فــي ســوريا و75 حالــة وفــاة مرتبطــة بالكوليــرا.

مركــز وصــول لحقــوق اإلنســان: األمــن العــام اللبنانــي يســلم الجئــا ســوريا إلــى نظــام 
األســد فــي معبــر المصنــع الحــدودي بيــن البلديــن ليرتفــع عــدد حــاالت الترحيــل 

ــة. ــان إلــى 142 حال ــن ســوريين مــن لبن القســري لاجئي

الاجئيــن  وترحيــل  احتجــاز  حــول  "رايتــس ووتــش"  تقريــر  تصــف  التركيــة  الهجــرة 
الواقــع، متهمــة المنظمــة بتجاهــل اإلشــادة  الســوريين، بالفاضــح والبعيــد عــن 

الاجئيــن. تركيــا بشــأن  الدوليــة بسياســة 

ــدان المجــاورة  "منظمــة أنقــذوا األطفــال تقــول إن آالف األطفــال فــي ســوريا والبل
معرضــون لخطــر مــرض الكوليــرا الــذي تفشــى بشــكل كبيــر فــي ســوريا بســبب الميــاه 

الملوثــة واألغذيــة المرويــة مــن نهــر الفــرات.

ــن أن  ــرا يمك ــار الكولي ــهاب: انتش ــم ش ــة إبراهي ــي للمنظم ــة اإلقليم ــار الصح مستش
يكــون كارثــة للمنطقــة حيــث البنــى التحتيــة الطبيــة والصــرف الصحــي هشــة بالفعل 

واألطفــال معرضــون بشــكل خــاص لتفشــي المــرض.

شــهاب: نحــو %35 مــن الحــاالت المســجلة فــي ســوريا تقــل أعمارهــم عــن 10 ســنوات 
ــر ســلبي للغايــة علــى النســاء الحوامــل واألطفــال دون ســن  ــرا تأثي ولعــدوى الكولي

الخامســة".

المملكــة المتحــدة تقــدم 2 مليــون جنيــه إســترليني لمنظمــة اليونيســف بهــدف 
تأســيس مراكــز لعــاج الكوليــرا وتوفيــر لــوازم مكافحــة المــرض فــي ســوريا.
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خامسًا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

مركــز جســور للدراســات وفــي ورقــة حــول إعــادة رســم خارطــة الســيطرة الفصائليــة 
شــمال حلــب يقــول:

ــال الجديــدة ومــا خّلفتــه مــن إعــادة رســم لخارطــة الســيطرة  عكســت موجــة االقتت
الفصائليــة شــمال حلــب عــددًا مــن النقــاط أبرزهــا:

أصبحــت هيئــة تحريــر الشــام جــزءًا مــن المشــهد الفصائلــي شــمال حلــب، بعدمــا كانــت     
ممنوعــة مــن دخــول المنطقــة، وهــذا هــو التغيــر األكبر.

ــي      ــش الوطن ــل الجي ــن فصائ ــة كأيٍّ م ــع الهيئ ــل م ــى التعاُم ــادرة عل ــا ق ــت تركي بات
ــادة هــذه  ــاُزالت التــي قدمتهــا قي ــى مــدى التن ــى حــّد ســواء، وهــو مؤشــر عل عل
ــلطة. ــي الس ــاركة ف ــاء والمش ــي البق ــا ف ــر له ــًا أكب ــن حظوظ ــا يضم ــة بم المجموع

تراجعــت حظــوظ الفيلــق الثالــث ومكوناتــه بشــكل كبيــر وهــي خســارة كبيــرة لــه،     
ــم  ــة وفه ــة الفصائلي ــك الخارط ــل وتفكي ــى تحلي ــه عل ــف قدرت ــى ضع ــر عل ومؤش

ــة. ــع المنطق ــل م ــي التعاُم ــا ف ــف تركي موق

أصبحــت حظــوظ هيئــة ثائــرون للتحريــر أكبــر بمــا يمنــح فصائلهــا دافعــًا لتجــاُوز     
ر خارطــة النفوذ،  االنقســام الــذي حصــل للحفــاظ علــى المكاســب المتوقعــة مــن تغيُّ
كونهــا الحــّل الوســط الــذي ُيفتــرض أن يســّد الثغــرة بيــن الفيلــق الثالــث وهيئــة تحريــر 

الشــام.

بالنتيجــة، لــم ُيشــّكل تصنيــف الهيئــة علــى قوائــم اإلرهــاب عائقــًا أمــام إعــادة 
ــل فــي  ــى التدّخ ــة عل ــا قــدرة عالي ــي، فيمــا أظهــرت تركي ــب المشــهد الفصائل ترتي
رســم خريطــة النفــوذ ِضمــن مناطــق المعارضــة، حيــث ســتصبح المنطقة أكثــر انضباطًا 

ــي ــة عســكرية أو سياســية أو أمن ــرات طارئ واســتعدادًا لاســتجابة ألي تغيي

ــر مســاء األربعــاء، أن روســيا  ــة فــي تقري ــورك تايمــز" األميركي أكــدت صحيفــة "نيوي
ســحبت أنظمــة دفــاع جويــة رئيســية ومقاتليــن مــن ســوريا إلــى أوكرانيــا، وذلــك قــد 
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يغيــر حســابات إســرائيل بشــأن ضرباتهــا فــي ســوريا أو تســليح أوكرانيــا.

وقــال ثاثــة مســؤولين كبــار فــي الشــرق األوســط للصحيفــة، إن روســيا أعــادت نشــر 

عتــاد وقــوات عســكرية مهمــة مــن ســوريا مؤخــرا، وذلــك يؤكــد كيــف أدى الغــزو 

ــدى  ــة إح ــرى، وإزال ــن أخ ــي أماك ــكو ف ــوذ موس ــآكل نف ــى ت ــا إل ــر ألوكراني المتعث

ــا. ــات أمــام الدعــم اإلســرائيلي ألوكراني العقب

وقــال مســؤوالن إن روســيا ســحبت كتيبتيــن يتــراوح عــدد أفرادهــا مــا بيــن 1200 و1600 

جنــدي، فيمــا قــال المســؤول الثالــث إنهــا ســحبت "أكثــر مــن ذلــك بكثيــر"، وأكــدوا 

خفــض موســكو لعــدد قواتهــا المقاتلــة فــي ســوريا.

ــد مــن  ــم إعــادة انتشــار العدي ــه "ت ــت عــن المســؤول الدفاعــي اإلســرائيلي، إن ونقل

القــادة الــروس الذيــن كانــوا فــي ســوريا فــي أوكرانــي، والقيادة العســكرية الروســية 

فــي الكرمليــن أصبحــت أقــل مشــاركة فــي إدارة العمليــات اليوميــة فــي ســوريا، بمــا 

فــي ذلــك التنســيق العســكري مــع إســرائيل".

الحقيقــة  أجــل  مــن  "ســوريون  و   "  SHAR for Development" منظمتــا  قدمــت 

والعدالــة" للمبعــوث األمريكــي الخــاص باألمــن الغذائــي العالمــي "كاري فولــر" 

توصيــات بعنــوان "ســوريا: ال يمكــن تحقيــق األمــن الغذائــي إال بتحييــد اإلغاثــة 

اإلنســانية، وتوزيعهــا بشــكل عــادل" وتضمنــت التوصيــات مــا يلــي:

إعــادة التفعيــل الكامــل آلليــة إيصــال المســاعدات اإلنســانية عبــر المعابــر الحدوديــة، 

وذلــك مــن خــال إعــادة افتتــاح معابــر “اليعربيــة”، و”بــاب الســامة”، و”الرمثــا” إلــى 

جانــب اإلبقــاء علــى معبــر “بــاب الهــوى” مفتوحــًا.

اســتئناف عمــل محطــة “علــوك”، والتوقــف عــن تسييســها واســتخدامها بطريقــة 

عنصريــة. وعليــه، ضمــان وجــود إدارة محايــدة، ومســتقلة لمراقبــة محطــة ضــخ المياه 

مــن محطــة علــوك.
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ــات  ــة احتياج ــان تلبي ــوريا لضم ــى س ــلة إل ــانية المرس ــاعدات اإلنس ــم المس ــادة حج زي
ــاعدة  ــم المس ــأنَّ تقدي ــار ب ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــتدامة، م ــة مس ــن بطريق المواطني
اإلنســانية المبكــرة مــن شــأنه أن يمنــع الجــوع علــى المــدى الطويــل. كمــا ينبغــي 
تخصيــص تمويــل طويــل األمــد ومتعــدد المســتويات لمنظمــات المجتمــع المدنــي، 
والجهــات الفاعلــة فــي المجــال اإلنســاني وذلــك للمســاعدة فــي تحســين االســتجابة 

لاحتياجــات العاجلــة فــي البــاد.

ــتعادة  ــك اس ــي ذل ــا ف ــا بم ــح بأكمله ــة القم ــلة قيم ــم سلس ــل دع ــن أج ــط م الضغ
المرافــق المرتبطــة باإلنتــاج. ونــرى أنــه يجــب االســتجابة لنقــص الميــاه بإيجــاد أنظمــة 

ري مبتكــرة، مثــل نظــام الــرش.
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سادسًا: رؤية تحليلية

شــكلت حالــة الصــراع األخيــرة بيــن هيئــة تحريــر الشــام وحلفائهــا مــن فصيلــي 

الحمــزات والعمشــات ضــد الفيلــق الثالــث محــور النقاشــات التــي تــدور علــى العلــن 

فــي أوســاط المجتمــع المحلــي، وأيضــا فــي دوائــر النقــاش السياســي للــدول 

الفاعلــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة، ويبــدو أن أبــرز ملمــح يجــب التوقــف عنــده 

أن جولــة االقتتــال الحاليــة لــن تكــون كســابقاتها، حيــث أن مناطــق النفــوذ التركــي 

لــن يكــون مســموح لهــا أن تبقــى تســير وفــق النهــج الســابق، كمــا أن تمــدد الهيئــة 

باتجــاه مناطــق درع الفــرات يبــدو أنــه يصطــدم برفــض دولــي حاســم، وهــو مــا يضــع 

تركيــا فــي خانــة الحاجــة إلــى إعــادة تنظيــم المنطقــة بشــكل جــاد، وعليــه فيبــدو أن 

المرحلــة القادمــة ستشــهد تقديــم تركيــا لرؤيــة جديــدة لطريقــة تنظيــم المنطقــة، 

ويبــدو أن الواليــات المتحــدة االمريكيــة لــن تكــون بعيــدة جــدا عــن المشــهد، وعليــه 

فالقطاعــات العســكرية واألمنيــة واإلداريــة ستشــهد إعــادة ترتيــب مــع ماحظــة 

ــح  ــا يفس ــو م ــب وه ــذا الترتي ــول ه ــا ح ــل تركي ــن قب ــة م ــروح واضح ــود ط ــدم وج ع

المجــال أمــام وجــود فــرص متســاوية للنجــاح او الفشــل.
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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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