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 2020 أيلول 27 – 20 التقرير األسبوعي ألهم التطورات والمتغيرات
 سيرز -المركز السوري 

 :الوضع السوري   أوالً:
  سائقها   ويعتقل  مفخخة  نارية   دراجة  ضبط   من  يتمكن   الوطني   الجيش   حواجز  أحد   -

 . الحسكة شمال العين  رأس  مدينة  إلى دخولها قبل

  بريف  لسكريةا  قرية  محور  على  األسد  لعصابات  تسلل  محاولة  لتفش  الحمزة  فرقة  -

 . حلب شرق  الباب مدينة

  كناكر  بلدة  عن   الحصار  لفك  للتحرك  ويدعون  يتضامنون   الحراك  مدينة  أهالي  -

 . األسد عصابات تحاصرها التي  دمشق بريف 

  بعد ضابطين   بينهم   األسد لعصابات التابعة دبابات الثامنة ةالفرق من  عناصر 7 مقتل  -

   .كفرنبل  محور  على ألغام بحقل دخولهم 

  مدينة   في  للنظام  جواسيسالو   عمالءمن ال  شبكة  على  القبض  تلقي  الشام  تحريرهيئة    -

 .إدلب

  غربي   شمال  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  71  تسجيل   تعلن  المبكر  اإلنذار   شبكة   -

 . شفاء حاالت  9و   سورية

  شرق  البوكمال  مدينة  محيط  في  اإليرانية  المليشيات  مواقع  تقصف  مجهولة  طائرات  -

 . الزور  دير

  بعد   حالة  825  إلى   ةالمحررالمناطق    في   كورونا  فايروس   حاالت   عدد   ارتفاع  -

 .جديدة   إصابة 54 تسجيل

  لمدينة   الجنوبي  المدخل   على  مفخخة  سيارة  انفجار  ثر إ  الجرحى   من   والعديد  قتلى   7  -

 . في الحسكة العين رأس

  ساخنة   بؤر  هناك  لكن  انتهت،  والمعارضة  دمشق  بين  العسكرية  المواجهة:  الفروف  -

 .الفرات وشرق  إدلب في

  في   السريع  M4  أم  طريق   على  المشتركة  الدوريات  أوقفتا   وتركيا  روسيا:  الفروف  -

 . سورية

 موافقة  دون   سورية   في   بالوجود   الخارجيين   لالعبين   محاوالت  أي :  الفروف  -

 . الدولي للقانون  خرقا    يعتبر السلطات

 الدفاعية   مضاداتها  قدرة  تعزيز  منا  طلبت  سورية:  اإليراني   الجيش  باسم  المتحدث  -

 . ذلك على نعمل   ونحن

  تركي  تنسيق  إلى  بحاجة  السوري  الملف:  ظريف  جواد  اإليراني  الخارجية  وزير  -

 . إيراني  روسي

 الملف  إلى  بالنسبة   أستانا  لصيغة  بديال    تكون  لن  الدستورية  اللجنة:  ظريف  جواد  -

 .السوري

بومبيو:    - األمريكي  الخارجية    دوالر   مليون  720  بقيمة  أمريكية  مساعداتوزير 

 سورية.  في للمتضررين 

 بشار  أمثال   والمتوحشين  المتسلطين   تساعد   ال   السوية  الدول :  األمريكية  الخارجية   -

 سورية.  في األسد
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 من جديد.  األسد وعصابات األردن  بين  نصيب  معبر فتح  عن اإلعالن  -

 :الوضع اإلقليمي ثانياً:  
   لبنان:  *

 . الحكومة على التوافق يتم  لم إذا جهنم  إلى سيذهب لبنان: عونميشيل  -

 . حكومةال لتشكيل  مهمته   عن يعتذر   ديبأ مصطفى المكلف اللبناني  الوزراء رئيس -

  الفرنسية  المبادرة  أفشل  للا   حزب :  األسبق  اللبنانية   الحكومة  رئيس  السنيورة  فؤاد  -

 . إليران  لبنان وسلم

  تعهداتهما  بخالف  شيء  تغيير  يجب  ال  أنه  قررا  للا   وحزب  أمل  حركة:  ماكرون  -

 . تنازالت  تقديم  ورفضا
 

 . سبوعأ  خالل   تستقيل نأ الحكومة  وعلى  البرلمان، يحل ي األردن  ملكال :األردن *

   :ليبيا  *

 .طبرق  في  شرعي وبرلمان  طرابلس في  شرعية حكومة   هناكالفروف:  -

  شركة   مرتزقة  من  روس   4  مقتل :  والجفرة  سرت   عمليات  غرفة   باسم  المتحدث   -

 . الجفرة قرب مروحية   تحطم في فاغنر

   :مصر* 

 وبلدات مصرية طالبت برحيل عبد الفتاح السيسي. مظاهرات في عدّة مدن  -

غزة بحجة دخول مياه   بحر  في  األسماك  صيادي  من   اثنين  يقتل   المصري   الجيش  -

 مصر. 

 :  * السعودية

  وإيران  سورية  مع  تحالفنا"  ":الفيصل  تركي"  السابق  السعودية   االستخبارات  رئيس  -

 . " حسين صدام إلضعاف

  إرادته   يفرض  إرهابي   حزب  اللبناني   للا   حزب   العزيز:   عبد   بن   سلمانالملك    -

 . السالح  بقوة  لبنان على السياسية

 * تركيا: 

  إلى  ظريف   جواد  محمد  الخارجية  وزير   زيارة  إلغاء:  أنقرة  في  اإليرانية  السفارة  -

 . لها آخر لموعد  تحديد  وال تركيا

  األوروبية   السيادة  أنقرة  تحترم   أن  يجب  لكن  للحوار   ومستعد   تركيا  أحترم :  ماكرون  -

 . الدولي والقانون

 * إيران:

  مستعدة  وهي  إيران،  على  المتحدة  األمم  عقوبات  فرض  أعادت  أمريكا  :بومبيو   -

 .نفسه الشيء تفعل ال  التي الدول ضد إجراءات التخاذ

  اعتبار   يمكن   ال "  ":بوريل"   وروبي األ   االتحاد  في   واألمن  الخارجية  الشؤون  ممثل  -

 . "المتحدة األمم  عقوبات إعادة  يمكنها وال  النووي، االتفاق في طرفا    أمريكا

  وإيران   ،إيران  على   العقوبات   فرض  في   مؤكدة   هزيمة   ستهزم   أمريكا"  : روحاني  -

  التزاماتنا  إلى  للعودة   مستعدون   لكننا.  األمريكية   البلطجة   على   ساحقا    ردا    سترد

 . "االتفاق  على  الموقعة الدول به التزمت إذا النووي باالتفاق 
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  العقوبات   تأثير   من   نفسها  لحماية  تدابير   ستتخذ   موسكو:  الروسية  الخارجية  -

 . إيران مع  تعاونها بسبب  المحتملة األميركية

  ويعملون   ،إيران  مع  النووي  باالتفاق  ملتزمين  والمانيا  وبريطانيا  فرنسا:  ماكرون  -

 . البالستية والصواريخ  النووي السالح على  الحصول من  ايران منع على

ظريف  -  لسد   أخرى  ودول  روسيا  مع  نتعاون:  الروسية  سبوتنيك  لوكالة  جواد 

 .التسلح مجاالت  في  احتياجاتنا

 : الوضع الدوليثالثاً: 
   * الواليات المتحدة األمريكية:

  بالخليج  دوال    أقنعنا  ولذلك  المنطقة  في  التهديد  هي  إيران  أن  أدرك   الرئيس:  بومبيو   -

 . أمنها لضمان إسرائيل  مع  بالعمل 

   :* أرمينيا وأذربيجان 

 . كارباخ  ناغورنو   في واسعا   هجوما   بدأ أذربيجان جيش:  أرمينيا وزراء رئيس -

  على   لها  تابعة  سكنية  مناطق  تقصـف  األرمينيـة  القوات  :األذربيجانيـة  الـدفاع  وزارة  -

 .كاراباخ في  التماس خط   طول

  دعم   ونؤكد  أذربيجان  على  األرميني  الهجوم  ندين:  التركية  الرئاسة  باسم  الناطق   -

 . ألذربيجان  كامل  بشكل تركيا

  وبدء   النار  إلطالق   فوري  وقف  إلى  وأذربيجان  أرمينيا  تدعو   الروسية   الخارجية  -

 . التصعيد  لتخفيف مباشرة مفاوضات

 . العامة والتعبئة   الحرب حالة يعلن  عليه  المتنازع كاراباخ  ناغورني إقليم رئيس -

 . كاراباخ  ناغورنو  قليمغ  في قرى 7 على يعلن السيطرة  ذري اآل الجيش -

اإليرانية:    -   أرمينيا   بين  القتال   لوقف  يلزم   ما  بكل   للقيام  مستعدون الخارجية 

 . وأذربيجان

  عن   بديل  وال  كاراباخ  ناغورني  لمشكلة  مجتزأة  حلوال    نقبل  لن:  اآلذري  الرئيس  -

 . أراضيها كل على  دولتنا ووحدة سيادة استعادة


