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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

ــد  ــي تفي ــر الت ــزن إزاء التقاري ــعر بالح ــق: نش ــي دمش ــة ف ــفارة األمريكي ــن الس ــاء ع ج

بوقــوع المزيــد مــن القتلــى المدنييــن فــي إدلــب. ويجــب احتــرام وقــف إطــاق 

النــار. ووزيــر الخارجيــة الصينــي "وانــغ يــي" خــال لقــاءه وزيــر خارجيــة النظــام "فيصــل 

المقــداد" بالعاصمــة دمشــق يقــول: بادنــا طرحــت مقترحــًا مــن 4 نقــاط لحــل القضيــة 

الســورية. وينبغــي احتــرام ســيادة ووحــدة األراضــي الســورية وتعجيــل إعــادة اإلعمــار 

ورفــع العقوبــات الغربيــة عــن نظــام األســد و"مكافحــة اإلرهــاب" ودعم حل سياســي 

شــامل وتصالحــي للقضيــة الســورية.

وجــاء فــي تصريــح لاتحــاد األوروبــي: إعــادة الســفير الصربــي إلــى دمشــق يخالــف 

موقفنــا مــن نظــام األســد. موقفنــا مــن تطبيــع العاقــات مــع األســد واضــح ال يتغيــر 

واالنتخابــات الرئاســية األخيــرة فــي ســوريا ال يمكــن أن تــؤدي إلــى أي إجــراءات 

تطبيــع دولــي.

أمــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فقــال فــي تصريــح له: مــا دمنا في الســلطة 

بهــذا البلــد فلــن نلقــي بالاجئين الســوريين الذيــن لجــؤوا إلينا في أحضــان القتلة.

وجــاء فــي تصريــح لوزيــر الخارجيــة الروســي: نبــذل قصــارى جهدنــا لحــل األزمــة 

ــم.  ــى باده ــوريين إل ــن الس ــادة الاجئي ــار وإع ــادة اإلعم ــوريا وإع ــي س ــانية ف اإلنس
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والعقوبــات األمريكيــة علــى ســوريا عقــدت األزمــة باإلضافــة إلــى التدخــل األوربــي.

أمــا المبعــوث األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســون فقــال: الفهم المشــترك مع روســيا 

ــرارات  ــق الق ــية وف ــا السياس ــل القضاي ــى ح ــاعدنا عل ــانية ستس ــاع اإلنس ــأن األوض بش

األمميــة.

وبعــد زيارتــه لواشــنطن، الملــك األردنــي يدعــو للحــوار مــع نظــام األســد وإعــادة 

اإلعمــار بشــروط. والســفير الروســي لــدى نظــام األســد )ألكســندر يفيمــوف( خــال 

مؤتمــر روســيا إلعــادة الاجئيــن يقــول: ستســتمر الجهــود المشــتركة بيــن روســيا 

ونظــام األســد إلعــادة الاجئيــن والنازحيــن الســوريين رغــم وجــود دول تقلــل مــن هــذه 

الجهــود وتشــوه صورتهــا أمــام المجتمــع الدولــي. واألمــر األهــم اليــوم فــي ســورية 

بعــد توقــف المعــارك هــو إلغــاء العقوبــات األحاديــة المفروضــة عليهــا.

ونقــل موقــع بوليتيكــو عــن مســؤول أمريكــي: 900 جنــدي أمريكــي ســيبقون فــي 

ســوريا دعمــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة ضــد تنظيــم الدولــة. وال خطــط لدينــا إلجــراء 

أي تغييــر علــى العمليــة العســكرية األمريكيــة فــي ســوريا.

ــة الفرنســية تقــول:  ــد النظــام الســوري تجــاه درعــا، وزارة الخارجي ــرا بعــد تصعي وأخي

نديــن بأشــد العبــارات الهجــوم الدمــوي الــذي شــنه نظــام األســد بدعــم مــن أنصــاره 

علــى مدينــة درعــا التــي تمثــل رمــزًا مــن رمــوز المعانــاة التــي كابدهــا الســوريون خال 

عقــد مــن النــزاع. ومســؤول فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة يقــول: الواليــات المتحــدة 

قلقــة للغايــة إزاء الوضــع فــي درعــا بمــا في ذلك التقاريــر عن إلحــاق األذى بالمدنيين 

ــة والمقيــدة التــي يفرضهــا النظــام علــى الســكان. ندعــو  ــة للغاي والظــروف الصعب

جميــع األطــراف إلــى وقــف التصعيــد علــى الفــور والســماح للمســاعدات والمدنييــن 

بالتحــرك بحريــة.
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ثانيا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي الســوري يطالــب المجتمــع الدولــي بنزع الصفــة التمثيليــة الدولية 
ــرح  ــلط يص ــالم المس ــاف س ــس االئت ــة. ورئي ــل الدولي ــي المحاف ــد ف ــام األس ــن نظ ع
بعــد هجمــات النظــام علــى ريــف إدلــب: نظــام األســد وداعميــه يتبعــون اســتراتيجية 
ممنهجــة تــؤدي إلــى زيــادة عــدد الضحايــا عبــر إعــادة قصــف المواقــع ذاتهــا أثنــاء 
ــى المحــك واالســتمرار  ــة األمــم المتحــدة عل ــات اإلســعاف. وأضــاف: مصداقي عملي
فــي إفــات نظــام األســد مــن العقــاب يهــدد مســتقبل الســام واالســتقرار فــي 

العالــم.

نائــب الرئيــس المشــترك لــإدارة الذاتيــة التابعــة لقســد "بــدران جياكــرد" يقــول إن 
حملــة المطالبــة باالعتــراف بــاإلدارة الذاتيــة تهــدف لـــ "إيجــاد حــل ســوري دون تطويــر 
أي عوامــل فصــل فــي ذلــك" وفــق موقــع روســيا اليــوم. واإلدارة الذاتيــة أرادت عبــر 
ــرأي العــام والقــوى الفاعلــة واالعتــراف بهــا علــى أنهــا  هــذه الحملــة مخاطبــة ال
"وجهــة حــل". واإلدارة الذاتيــة جاهــزة للحــوار والنقــاش وهــو الســبيل الوحيــد للحــل 

الديمقراطــي فــي ســوريا.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
ــد      ــن قس ــي م ــف مدفع ــراء قص ــن ج ــة أخري ــل وإصاب ــا طف ــخصين أحدهم ــل ش مقت

ــب. ــمال حل ــن ش ــة عفري ــتهدف مدين اس

مراســل الجزيــرة: مقتــل 5 مدنييــن وإصابــة آخريــن فــي قصف لقــوات النظام الســوري     
علــى ريف إدلــب. 7/17

الدفــاع المدنــي الســوري: مقتــل 4 مدنييــن بينهــم طفلتــان وجدتهمــا فــي حصيلــة     
وروســيا  النظــام  لقــوات  بقصــف مدفعــي  المدنييــن  مــن  عــدد  وإصابــة  أوليــة 

اســتهدف قريــة ســرجة جنوبــي إدلــب. 7/17

مراســل حلــب اليــوم: وفــاة اإلعامــي فــي الدفــاع المدنــي "همــام العاصــي" بعــد     
إصابتــه بقصــف لقــوات النظــام علــى بلــدة ســرجة جنــوب إدلــب.

مراســل حلــب اليــوم: رئيــس فــرع األمــن العســكري فــي درعــا "لــؤي العلــي" يرســل     
تهديــدات إلــى عشــائر درعــا البلــد باالقتحــام فــي حــال عــدم التجــاوب مــع مطالــب 

تســليم الســاح الفــردي والدخــول للتفتيــش.

ــذ      ــب من ــب وحل ــي إدل ــوري ريف ــام الس ــف النظ ــي قص ــى ف ــرة: 8 قتل ــل الجزي مراس
منتصــف الليلــة الماضيــة. 7/18

جرحــى مدنيــون جــراء قصــف مدفعــي اســتهدف مدينــة دارة عــزة بريــف حلــب     
الغربــي.

ــط      ــد وس ــي األحم ــي قص ــيارة اإلعام ــة بس ــفة مزروع ــوة ناس ــار عب ــلنا: انفج مراس
ــات. ــى المادي ــا عل ــرت أضراره ــب اقتص ــمال حل ــن ش ــة عفري مدين

ــة باألســلحة والمتفجــرات      ــرة مســيرة تقصــف ســيارة محمل ــا: طائ شــبكة نهــر ميدي
ــزور. ــر ال تابعــة للميليشــيات اإليرانيــة قادمــة مــن العــراق بريــف البوكمــال شــرق دي

ــة      ــة يخلــون مقراتهــم فــي المربعــات األمني ــا: عناصــر الميليشــيات اإليراني نهــر ميدي
بمدينــة البوكمــال وينتشــرون فــي األســواق والتجمعــات الســكنية خشــية تعرضهــم 

لاســتهداف مــن الطيــران.
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تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل "حمــد حريــر الهديــة" وإصابة "تيســير العنــزاوي الجميلي"     
جــراء اســتهدافهما بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي 

جبيــب والســهوة شــرقي درعــا.

مراســل حلــب اليــوم: اغتيــال عضــو قيــادة حــزب البعــث التابــع للنظــام "أحمــد حامــد     
شــحادات" وابنــه "بهجــت" علــى يــد مجهوليــن فــي مدينــة داعــل بريــف درعــا 

الشــمالي.

الشــرطة العســكرية والجيــش الوطنــي يعلنــان فــي بيــان عــن تنفيــذ عمليــة أمنيــة     
حملــت اســم "مخلــب الصقــر1" فــي مدينــة البــاب ومحيطهــا لمداهمــة "أوكار 

اإلرهابييــن".

التلفزيــون الســوري: الدفاعــات الجويــة تتصــدى لعــدوان إســرائيلي فــي أجــواء     
حلــب7/20

التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في سماء حمص 7/22    

مقتــل شــخصين وإصابــة 4 أخريــن جــراء قصــف اســتهدف معبــر أبــو الزنديــن بريــف     
حلــب الشــرقي.

الطيــران الحربــي الروســي يشــن عــدة غــارات بالصواريــخ علــى منطقــة تــال الكبينــة     
بريــف الاذقيــة الشــمالي.

ارتفــاع عــدد ضحايــا اســتهداف قــوات النظــام وروســيا لســيارة مدنيــة بصــاروخ موجــه     
ــل و19  ــى قتي ــب إل ــي إدل ــة غرب ــا -الزعيني ــي بدام ــن بلدت ــل بي ــق الواص ــى الطري عل

ــًا بينهــم 5 أطفــال. مصاب

مقتــل القيــادي فــي قســد "ســليمان عبــود اللطــو" برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة     
أبــو حمــام فــي ريــف ديــر الــزور.

ــل الشــعبية التابعــة للنظــام      ــن أن ميليشــيا الفصائ ــة ســانا التابعــة للنظــام تعل وكال
هــي المســؤولة عــن اغتيــال القيــادي فــي قســد "ســليمان عبــود اللطــو" فــي بلــدة 

أبــو حمــام بريــف ديــر الــزور.
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مقتــل 7 مدنييــن بينهــم 3 أطفــال وامــرأة وإصابــة 7 أخريــن بينهــم طفلتــان وامــرأة     
جميعهــم مــن عائلــة واحــدة جــراء قصــف مــن قــوات النظــام وروســيا بقذائــف 

ــب. ــي إدل ــن جنوب ــة  إبلي ــى قري ــزر عل ــة باللي موجه

مقتــل عنصريــن مــن ميليشــيا تابعــة للفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام وإصابــة عناصــر     
آخريــن جــراء مشــاجرة حصلــت بينهــم وبيــن دوريــة مشــتركة لفــروع النظــام األمنيــة 

بالقــرب مــن كازيــة الشــعب بدرعــا المحطــة.

مجهولــون يغتالــون أحــد "عمــاء" فــرع األمــن العســكري التابــع للنظــام فــي مدينــة     
نــوى بريــف درعــا الغربــي.

ــة للجيــش التركــي فــي منطقــة درع      ــر اســتهداف عرب ــة 2 إث ــن وإصاب ــل جنديي مقت
الفــرات شــمالي ســوريا.

وســائل إعــام لبنانيــة مقّربــة مــن ميليشــيا حــزب اهلل، كشــفت عــن مقتــل القيــادي     
عمــاد األميــن فــي ســوريا.

وصــول تعزيــزات عســكرية تتضمــن المئــات مــن العناصــر إلــى جانــب آليــات عســكرية     
ثقيلــة إلــى مدينــة درعــا تمركــزت فــي الملعــب البلــدي ومنطقــة الضاحيــة البوابــة 

الغربيــة لمدينــة درعــا.

إصابــة 8 مدنييــن )4 أطفــال، وامرأتــان، ورجــان أحدهمــا بحالــة حرجــة( بقصــف     
صاروخــي مصــدره مناطــق ســيطرة قــوات النظــام وقســد فــي ريــف حلــب الشــمالي 

ــي. ــاع المدن ــز للدف ــن ومرك ــة عفري ــي مدين ــكنية ف ــاء الس ــتهدف األحي اس

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 7 "إرهابييــن" فــي إطــار الــرد علــى مقتــل جندييــن فــي     
منطقــة عمليــة درع الفــرات شــمالي ســوريا.

قصــف مدفعــي مصــدره المناطــق التــي تســيطر عليهــا قســد وقــوات النظــام     
يســتهدف األحيــاء الســكنية فــي مدينــة مــارع بريــف حلــب.

غرفــة القيــادة الموحــدة "عــزم" تعلــن اســتهداف مواقــع قســد فــي القطــاع     
الجنوبــي لمدينــة مــارع بريــف حلــب الشــمالي باألســلحة الثقيلــة والمتوســطة.

قــوات النظــام تقتحــم األحيــاء المحاذيــة لمنطقــة درعــا البلــد بالتزامــن مــع قصــف     
مدفعــي يســتهدف المنطقــة.7-27
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تشــهد أحيــاء درعــا البلــد حركــة نــزوح كبيــرة لــدى األهالــي خوفــًا مــن عمل عســكري     
محتمــل بعــد انقــاب النظــام علــى االتفــاق مــع لجنــة درعــا البلد.

مقتل الشاب "عاهد ابو عون" برصاص قوات النظام في درعا البلد    

خروج مظاهرة في مدينة إدلب نصرة لمدينة درعا.    

عشــائر درعــا البلــد تصــدر بيانــًا توضيحيــًا لتطــور األحــداث فــي أحيــاء درعا البلــد ومخيم     
درعــا مطالبيــن بترحيــل جميــع العائــات إلى مناطــق آمنة.

البيــان: "نحــن أهالــي درعــا كبــارًا وصغــارًا كنــا ومازلنــا دعــاة ســلم وال نرغــب بالحــرب     
أبــدًا لذلــك أبرمنــا خــال األيــام الماضيــة اتفاقــًا مــع النظــام لحقــن الدمــاء".

البيــان: "تفاجئنــا صبيحــة اليــوم بنقــض بنــود االتفــاق وباغتنــا النظــام باقتحــام واســع     
لمحيــط درعــا البلــد ســقط خالهــا شــهيدان مدنيــان وعــدة جرحــى".

البيــان: نظــرًا ألننــا نرفــض القتــل لغيرنــا والمــوت ألنفســنا وأننــا التزمنــا بتنفيــذ بنــود     
ــب  ــى مــكان آمــن لتجن ــا إل ــب بترحيلن ــة درعــا نطال ــي مدين ــا نحــن أهال االتفــاق فإنن

الحــرب التــي ســتكون ويــل علينــا.

دخــول رتــل روســي إلــى مدينــة بصــرى الشــام بريــف درعــا الشــرقي لاجتمــاع مــع     
قيــادات الفيلــق الخامــس.

مقاتلــو بلــدة صيــدا بريــف درعــا يهاجمون نقطــة عســكرية تابعة للنظام ويســيطرون     
عليهــا ردًا علــى اقتحــام عناصــر النظــام منطقة درعــا البلد

قوات النظام تستهدف مدينة طفس غربي درعا بقذائف المدفعية.    

ــكرية      ــز عس ــدة حواج ــى ع ــيطرون عل ــة يس ــل المعارض ــي الفصائ ــابقون ف ــر س عناص
ــاذن شــرقي درعــا. ــدة أم المي فــي بل

فــرار عناصــر الحواجــز العســكرية التابعــة للنظــام فــي بلــدة الطيبــة شــرقي درعــا بعــد     
بــدء التجمــع مــن قبــل أبنــاء البلــدة فــي الشــوارع.

قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام بهجــوم مســلح علــى حاجــز للمخابــرات الجويــة     
فــي بلــدة المليحــة الشــرقية بريــف درعــا.
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شــبان مدينــة الحــراك شــرقي درعــا يســيطرون علــى كافــة الحواجــز العســكرية فــي     
المدينــة ويأســرون عــددا مــن عناصــر قــوات النظــام.

عناصــر ســابقون فــي الفصائــل المعارضــة يســيطرون علــى تــل الســمن قــرب مدينــة     
طفــس بريــف درعــا الغربــي ويأســرون عــدد مــن عناصــر وضبــاط النظــام فيــه.

مقتــل القيــادي فــي صفــوف المعارضــة ســابقًا "معــاذ الزعبــي" جــراء االشــتباكات     
مــع قــوات النظــام فــي بلــدة اليــادودة غربــي درعــا.

قــوات النظــام تســتهدف بلــدة اليــادودة غربــي درعــا بصواريــخ أرض أرض محليــة     
ــل". ــع "في الصن

ســقوط قتلــى مدنيــون بينهــم أطفــال جــراء اســتهداف بلــدة اليــادودة غربــي درعــا     
بصواريــخ أرض أرض محليــة الصنــع "فيــل".

شــبان مــن مدينــة جاســم شــمالي درعــا يســيطرون علــى جميــع الحواجــز العســكرية     
التابعــة للنظــام فــي المدينــة ويأســرون جميــع العناصــر.

ــي      ــادودة ف ــدة الي ــام بل ــوات النظ ــف ق ــراء قص ــال ج ــم أطف ــن بينه ــل 6 مدنيي مقت
ــي. ــف درعــا الغرب ري

ــى عــدة نقــاط عســكرية تابعــة للنظــام منهــا مركــز      ــل المعارضــة تســيطر عل فصائ
للمخابــرات الجويــة داخــل بلــدة تســيل بريــف درعــا الغربــي وحاجــز يصــل بينهــا وبيــن 

بلــدة ســحم الجــوالن ويأســرون مــا يقــارب 30 عنصــرًا.

أبنــاء مدينــة إنخــل شــمال غــرب درعــا يســيطرون علــى حاجــز "المســلخ" والحاجــز     
الواقــع علــى طريــق بلــدة ســملين بعــد أن كانــت تســيطر عليهمــا قــوات النظــام.

مقتــل 10 عناصــر مــن قــوات النظــام باشــتباكات بينهــم وبيــن شــبان علــى حاجــز طريــق     
تــل الجابيــة غربــي مدينــة جاســم شــمال درعا.

مقاتلــون ســابقون بفصائــل المعارضــة يســيطرون علــى معســكر بلــدة زيــزون بريــف     
درعــا الغربــي حيــث يعتبــر أكبــر معاقــل الفرقــة الرابعــة فــي المحافظــة.
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اشــتباكات متقطعــة باألســلحة الخفيفــة بيــن عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام     
ــًا مــع قصــف للنظــام بقذائــف الهــاون  ــى عــدة محــاور تزامن ــد عل ــاء درعــا البل وأبن

والمضــادات األرضيــة علــى أحيــاء درعــا البلــد.

رفــع علــم الثــورة فــوق مبنــى بلديــة تســيل غربي درعــا والــذي كان مركــزًا للمخابرات     
الجويــة التابعــة للنظام.

قــوات النظــام المتمركــزة فــي الســهول الجنوبيــة لمدينــة درعــا تســتهدف منــازل     
المدنييــن فــي درعــا البلــد بالدبابــات.

عــودة العشــرات مــن أهالــي أحيــاء درعــا البلــد إلــى منازلهــم بالتزامــن مــع حالــة مــن     
الهــدوء الحــذر تشــهدها األحيــاء.

تجــدد القصــف بقذائــف الهــاون والمضــادات األرضيــة مــن قبــل قــوات النظــام علــى     
درعــا البلــد بالتزامــن مــع اشــتباكات تشــهدها المنطقــة.

ــف      ــد بقذائ ــاء درعــا البل ــن نتيجــة قصــف قــوات النظــام أحي ســقوط جرحــى مدنيي
ــاون. اله

ثانيا: أخبار متفرقة:
محكمــة فــي هولنــدا تحكــم بالســجن 20 عامــًا علــى العضــو فــي جبهــة النصــرة     

أحمــد الخضــر، ولقبــه أبــو خضيــر، إثــر إدانتــه بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا.

والــي هطــاي يعلــن انتشــال 61 جثــة مــن مقبــرة جماعيــة اكتشــفت فــي "عفريــن"     
شــمالي ســوريا.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان: نظــام األســد ُيفــرج عــن 81 شــخصًا بموجــب     
مرســوم العفــو رقــم 13 لعــام 2021 ويعتقــل قرابــة 176 آخريــن منــذ صــدوره.

الشــبكة: علــى الرغــم مــن جميــع مراســيم العفــو مــا زال هنــاك قرابــة 131 ألــف     
معتقــل علــى خلفيــة الحــراك الشــعبي المعــارض للنظــام.

رئيــس النظــام بشــار األســد يــؤدي "القســم الدســتوري" لواليــة جديــدة مــام رئيــس     
وأعضــاء مجلــس الشــعب.
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بشــار األســد يلقــي باللــوم علــى تجميــد البنــوك اللبنانيــة ألرصــدة ســورية بالمليــارات،     
بســبب أزمــة لبنــان الماليــة، فــي األزمــة االقتصاديــة التــي تشــهدها ســوريا.

رئيــس األمــن العســكري فــي درعــا العميــد لــؤي العلــي يهــدد بإرســال "قــوات النمــر"     
لهــدم المســجد العمــري وســرقة أحجــاره. وهــدد بإغــاق معبــر ســجنة الوحيــد إلــى 
درعــا البلــد الــذي يســيطر عليــه القيــادي فــي األمــن العســكري مصطفى المســالمة 
الملقــب بالكســم. وطالــب بتســليم المطلوبيــن أو تهجيرهــم إلــى الشــمال الســوري 

وإنشــاء نقــاط عســكرية دائمــة فــي المنطقــة.

لجنــة درعــا المركزيــة وممثلــو عشــائر درعــا البلــد يرفضــون مطالــب "لــؤي العلــي"     
ويصفونهــا بـــ المجحفــة بحــق أبنــاء المنطقــة.

وجهــاء درعــا: حجــارة المســجد العمــري الــذي هــدد "العلــي" بتدميــره لهــا أهميــة     
أكبــر مــن النظــام وميليشــياته جميعــًا.

ارتفــاع تكاليــف المعيشــة فــي العاصمــة دمشــق إلــى مليــون وربــع ليــرة ســورية     
ــر صــادر عــن صحيفــة "قاســيون" المواليــة شــهريًا وفــق تقري

اتفــاق بيــن اللجنــة المفاوضــة فــي درعــا وقــوات النظــام يقضــي بتســليم عــدد مــن     
ــن، إضافــة  ــدة لعــدد مــن األشــخاص المطلوبي قطــع الســاح الفــردي وتســوية جدي

إلــى تموضــع قــوات النظــام فــي 3 نقــاط داخــل أحيــاء درعــا البلــد.

نظام األسد يحدد كمية الخبز اليومي للمواطنين لترشيد االستهاك.    

هــزة أرضيــة بقــوة 4.2 درجــة تضــرب واليــة عثمانيــة التركيــة وشــعر بهــا ســكان     
عــدة واليــات مــن بينهــا غــازي عنتــاب وأضنــة وهاتــي إضافــة لمناطــق فــي الشــمال 

ــوري. الس

قــوات النظــام تعيــد افتتــاح حاجــز الســرايا الواصــل بيــن أحيــاء درعــا البلــد ومركــز     
المدينــة بعــد إغــاق مــا يقــارب شــهرين بالتزامــن مــع دخــول لجنــة إلجــراء التســويات 

ــد. لبعــض األشــخاص فــي درعــا البل

ــاء توجهــه إلــى      ــا ســوريا أثن ــن غــرق مركــب يقــل 45 الجئ ــة تعل وزارة الدفــاع التركي
ــا. إيطالي
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ــن الســوريين      ــي إلعــادة الاجئي اســتمراًرا للمســرحية.. انطــاق أعمــال المؤتمــر الدول
فــي دمشــق. 7/26.

اإلدارة الذاتيــة التابعــة لقســد تعلــن عــن عقــد سلســلة اجتماعــات تهــدف إلــى منــح     
"بطاقــة الوافــد" للســوريين القادميــن إلــى مناطــق ســيطرتها مــن باقــي المحافظــات

وزارة الخزانــة األمريكيــة: فــرض عقوبــات علــى 8 أفــراد و10 كيانــات فــي ســوريا ضمــن     
اإلجــراءات المتعلقــة بمكافحــة اإلرهاب.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــي      ــي ف ــع السياس ــول الوض ــة ح ــة مغلق ــوم )7/19( جلس ــد الي ــن يعق ــس األم مجل
ســوريا يســتمع خالهــا إلــى عــرض مــن المبعــوث األممــي الخــاص لســوريا غيــر 
ــة المعنيــة بالملــفِّ  ــاول نتائــج اتصاالتــه مــع األطــراف الدوليــة الفاعل بيدرســون يتن

الســوري.

وكالــة األناضــول: تركيــا تســتنكر لقــاء الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون بأعضــاء     
"مجلــس ســوريا الديمقراطيــة" التابــع لتنظيــم "بــي واي دي" ذراع تنظيــم "بــي 

كــي كــي".

ــن      ــران: م ــة طه ــة اإليراني ــي العاصم ــة وف ــدن إيراني ــدة م ــي ع ــدة ف ــرات حاش مظاه
هتافــات المتظاهريــن " خامنئــي اســتح واتــرك الســلطة". و"ال غــزة وال  لبنــان روحــي 

ــران". فــداء إلي

الرئاســة اللبنانيــة: الرئيــس ميشــال عــون يســتدعي نجيــب ميقاتــي لتكليفــه تشــكيل     
الحكومــة الجديــدة.

ميقاتــي: مهمــة تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة صعبــة والمهمــة تنجــح إذا تعــاون     
ــع. الجمي

ميقاتــي: أؤكــد أننــا ســنقوم بتشــكيل الحكومــة وفــق المبــادرة الفرنســية لمصلحة     
ــان واقتصاده. لبن

ــة للخــروج مــن األزمــة التــي يمــر بهــا      ــة المطلوب ــات الخارجي ــدي الضمان ــي: ل ميقات
لبنــان.

المدعــي العــام األلمانــي يوجــه تهمــا بجرائــم ضــد اإلنســانية لطبيب كشــف وثائقي     
للجزيــرة عــن ضلوعــه فــي تعذيب بســوريا.

المدعــي العــام األلمانــي وجــه 19 تهمــة تعذيــب وقتــل للطبيــب الــذي كشــف عنــه     
وثائقــي الجزيــرة "البحــث عــن جــادي األســد".
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــان باتــوا يفكــرون  ــة تقــول إن الجئيــن ســوريين فــي لبن صحيفــة إندبندنــت البريطاني
ــون  ــان. والاجئ ــار االقتصــادي الحاصــل فــي لبن ــى بادهــم بســبب االنهي بالعــودة إل
ــي  ــر ف ــرًا للتفكي ــًا آخ ــح عام ــان وأصب ــي لبن ــدًا ف ــداءًا متزاي ــون ع ــوريون يواجه الس
العــودة رغــم مخاطرهــا ووجــود مــا هــو أســوأ فــي ســوريا. واألزمــة اإلنســانية فــي 
ســوريا قــد تكــون أســوأ مــن أزمــة لبنــان مــن نــواٍح كثيــرة حيــث تجــاوز التضخــم فــي 

ــة الســورية 99% مــن قيمتهــا. ســوريا 150% وفقــدت العمل

معهــد واشــنطن يقــول فــي تقريــر صــادر عنــه إن الاجئين الســوريين مازالــوا يتوقعون 
إســقاط نظــام األســد نتيجــة الخافــات السياســية الحاصلــة داخــل النظــام. وضبــاط مــن 
ــع  ــة والوض ــع القومي ــبب الدواف ــي بس ــود اإليران ــن الوج ــرون م ــد متذم ــوات األس ق

االقتصــادي المتدهــور.

موقــع إيكونومســت البريطانــي: ســوريا تحولــت إلــى دولــة مخــدرات تشــكل أقــراص 
ــر  ــراص انتش ــذه األق ــي له ــتخدام الداخل ــا أن االس ــية كم ــا الرئيس ــون صادراته الكبتاغ
بشــكل كبيــر واســع وأصبــح يلحــق أضــرارًا بالشــباب. وأضــاف الموقــع: الكبتاغــون 
أصبــح نعمــة بشــار األســد ومصــدر للعملــة الصعبــة كمــا أن ســوريا أصبحــت أكبــر مــروج 

فــي العالــم الســتخدامه.

صحيفــة "معاريــف "نقــًا عــن مصــادر أمنيــة إســرائيلية: ال يوجــد أي تغييــر فــي آليــة 
التنســيق مــع روســيا فيمــا يتعلــق بالهجمــات التــي ينفذهــا ســاح الجــو اإلســرائيلي 
ــم تســتخدم منظومــة  ضــد أهــداف فــي ســوريا، والقــوات الروســية فــي ســوريا ل
صواريخهــا المتطــورة العتــراض صواريــخ أطلقتها المقاتات اإلســرائيلية في األســابيع 
األخيــرة. الحريــة التــي تحظــى بهــا إســرائيل فــي عملياتهــا بســوريا محفوظــة ولــم 

تتغيــر بــل ســتتواصل.
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سادسا: رؤية تحليلية

بعـــد انتظـــار طويـــل، مجلـــس األمـــن يمـــدد ولمـــدة عـــام القـــرار القاضـــي بإدخـــال 
المســـاعدات اإلنســـانية عبـــر الحـــدود التـــي ال يســـيطر عليهـــا النظـــام الســـوري، وبالتحديـــد، 
عبـــر معبـــر "بـــاب الهـــوى". وقـــد أثـــارت الموافقـــة الروســـية علـــى هـــذا القـــرار الكثيـــر 
ـــروس لـــم يتوقفـــوا عـــن إعـــان نيتهـــم اتخـــاذ الفيتـــو ضـــد  مـــن التســـاؤالت، خاصـــة وأن ال
ـــكان،  ـــروس واألمري ـــن ال ـــة بي ـــر معلن ـــة غي ـــن صفق ـــث ع ـــدأ الحدي ـــا، ب ـــن هن ـــرار. م ـــذا الق ه
وبـــدأ بعـــض المحلليـــن بالبحـــث عـــن بعـــض األدلـــة التـــي تدلـــل علـــى هـــذه الصفقـــة. مـــن 
جهتـــه، النظـــام الســـوري الـــذي يتقـــن الحـــرب النفســـية بوجهيهـــا. أي، إدخـــال اليـــأس 
إلـــى نفســـية الخصـــوم مـــن جهـــة، ورفـــع معنويـــات أتباعـــه مـــن جهـــة أخـــرى. حـــاول 
ـــى  ـــل، أظهـــرت الجهـــات المحســـوبة عل ـــه. فـــي المقاب ـــه انتصـــار ل ان يصـــور مـــا حصـــل بأن
ـــل هـــذه األحـــداث علـــى  ـــة الســـتثمار مث ـــرة الكافي ـــم تكتســـب الخب ـــت ل ـــورة أنهـــا مازال الث

الصعيـــد النفســـي باســـتثناء بعـــض الشـــخصيات اإلعاميـــة المحـــدودة.

ال شـــك أن الموافقـــة الروســـية علـــى تمديـــد قـــرار إدخـــال المســـاعدات لـــم تكـــن مجانيـــة، 
ــل لـــم يكـــن ســـوى بعـــض الوعـــود بتخفيـــف  ــن المقابـ ــا انتزعـــت بالقـــوة، لكـ أو أنهـ
بعـــض الضغـــوط عـــن النظـــام الســـوري الـــذي يحتـــاج ألضعـــاف مضاعفـــة مـــن قـــرارات 
ـــروس مجـــرد  رفـــع القيـــود كـــي يتمكـــن مـــن التقـــاط أنفاســـه. مـــا اســـتطاع أن ينتزعـــه ال
اســـتثناءات بســـيطة ال تقـــدم وال تؤخـــر علـــى مســـتوى الضائقـــة التـــي يمـــر بهـــا النظـــام.

ـــدأت  ـــر ب ـــات لقـــاء الرئيســـين األمريكـــي والروســـي األخي مـــن جهـــة أخـــرى، يبـــدو أن تداعي
ـــة  ـــة حساس ـــن مرحل ـــث ع ـــدأ الحدي ـــورية، وب ـــة الس ـــام المعارض ـــل أجس ـــى مفاص ـــد إل تمت
تســـتوجب مـــن الجميـــع رص الصفـــوف واالســـتعداد لمواجهـــة االســـتحقاقات القادمـــة، 
ــى  ــة علـ ــورة والمعارضـ ــوى الثـ ــي لقـ ــاف الوطنـ ــات االئتـ ــن مكونـ ــق بيـ وكان التوافـ
رئاســـة ســـالم المســـلط لائتـــاف أحـــد مؤشـــرات الحـــراك باتجـــاه مرحلـــة جديـــدة؛ بـــدأ 
ـــك، يمكـــن القـــول: هـــذا  ـــة. رغـــم ذل الشـــيخ ســـالم يبشـــر بهـــا مـــن خـــال لقاءاتـــه اإلعامي
حـــدث طبيعـــي، وهـــذه التوقعـــات ليســـت األولـــى مـــن نوعهـــا، واألمـــور قابلـــة للتقـــدم 
ــاءات  أو المراوحـــة، فالتفاهمـــات بالخطـــوط العريضـــة التـــي تأتـــي علـــى هامـــش لقـ

ـــيان.   ـــى أدراج النس ـــي إل ـــا تنته ـــا م ـــة غالب القم
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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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