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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد أهــم األحــداث والمواقــف للــدول الفاعلــة في 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 القضيــة الســورية 

وماهيــة أدوار الــدول.

أوال: أبرز التصريحات حول سوريا

الســفير الصينــي لــدى نظــام األســد »فونــغ بيــاو« يقــول إن »التعــاون العملــي بيــن 
ــق  ــورية« وف ــرب الس ــي الح ــًا ف ــًا مهم ــق تقدم ــد حق ــام األس ــي ونظ ــش الصين الجي

ــاء النظــام ســانا. ــة أنب وكال

نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي: موســكو تعــّول علــى أن ُيحــل الوضــع فــي درعــا 
بطريقــة ســلمية.

أعلــن المستشــار فــي وزارة الخارجيــة الروســية ) رامــي الشــاعر( أن النظــام الســوري 
لــن يســتطيع فــرض سيطـــرته علــى كامــل األراضــي الســورية.

الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي: سنواصل دورنا في سوريا وغزة.

ثانيا: الحراك السياسي

المبعــوث األممــي إلــى ســوريا غيــر بيدرســن يجتمــع مــع اللجنــة المركزيــة فــي درعــا     
عبــر اإلنترنــت ويتعهــد بزيــارة درعــا فــي أقــرب وقــت ونقــل مطالــب اللجنــة المركزيــة 

إلــى أروقــة األمــم المتحــدة .

ــي للتحــرك العاجــل ضــد نظــام األســد بعــد      دعــا االئتــاف الوطنــي المجتمــع الدول
ــن. ــه بحــرق جثــث معتقلي ــن ل ــام عناصــر تابعي ــو تظهــر قي انتشــار تســجيات فيدي
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
فرق الهندسة تفجر عبوة ناسفة مزروعة في مدينة الباب شرق حلب.    

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى محيــط مدينــة جاســم شــمالي درعــا     
وتغلــق عــددًا مــن الطــرق الفرعيــة بالســواتر التربيــة.

وصــول وزيــر دفــاع نظــام األســد، إلــى مبنــى الحــزب فــي حــي المطــار بدرعــا المحطــة     
لاجتمــاع مــع اللجنــة األمنيــة التابعــة لنظــام األســد، تزامنــًا مــع وصــول وفــد روســي 

إلــى مدينــة درعــا لاجتمــاع مــع اللجــان المركزيــة. 8/2.

قوات النظام تستهدف أحياء درعا البلد بالمضادات األرضية.    

ــي      ــي ح ــزة ف ــام المتمرك ــوات النظ ــل ق ــن قب ــات م ــف الدباب ــف بقذائ ــدد القص تج
ــات. ــر المفاوض ــد تعث ــد بع ــا البل ــاء درع ــى أحي ــية عل المنش

قصــف مســتمر بقذائــف المدفعيــة الثقيلــة يســتهدف أحيــاء درعــا البلــد بالتزامــن     
مــع اشــتباكات باألســلحة الرشاشــة بيــن النظــام وأبنــاء درعــا البلــد علــى عــدة محــاور. 

.8/3

تدميــر مدفــع رشــاش مــن عيــار 23 لقــوات النظــام علــى أطــراف حــي المنشــية فــي     
درعــا البلــد.

شبان يقطعون طريق الغارية الغربية - صيدا بريف درعا.    

شــبان يهاجمــون باألســلحة الرشاشــة مواقــع قــوات النظــام فــي مدينــة نــوى بريــف     
ــا الغربي. درع

األمــن      الدولــة ومفــرزة  أمــن  لفــرع  الرشاشــة حاجــزًا  باألســلحة  شــبان يهاجمــون 
الريــف الشــمالي الغربــي لمحافظــة درعــا. العســكري جنــوب مدينــة الحــاّرة فــي 

فــوج المدفعيــة والصواريــخ فــي الجبهــة الوطنيــة للتحريــر يســتهدف نقــاط تمركــز     
قــوات النظــام فــي محــاور ريــف حلــب الغربــي.
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الجبهــة الوطنيــة للتحريــر تعلــن تدميــر رشــاش مــن عيــار 14.5 لقــوات النظــام إثــر     
اســتهدافه بقذيفــة مدفــع b9 علــى محــور كفرعمــة بريــف حلــب الغربــي.

قــوات النظــام تســتهدف األحيــاء المحاصــرة بدرعــا بالرشاشــات الثقيلــة رغــم اتفــاق     
التهدئــة المتفــق عليــه لمــدة 24 ســاعة.

انفجار في باص للحرس الجمهوري بدمشق يخلف قتلى وجرحى.    

عــدم قبــول نظــام األســد بالطــرح المتعلــق بمشــاركة الفيلــق الخامــس فــي عمليــات     
ــر اللــواء  ــر الدفــاع لــدى النظــام اعتب ــد، ووزي وضــع النقــاط والحواجــز فــي درعــا البل
الثامــن التابــع للفيلــق الخامــس تشــكيا غيــر رســمي ولــم يعتــرف بــه كأحــد مكونــات 

قــوات النظــام.

بالتزامــن مــع      البلــد بقذائــف المدفعيــة  النظــام تســتهدف أحيــاء درعــا  قــوات 
ــق الســد.  ــل المعارضــة ســابقًا فــي حــي طري اشــتباكات عنيفــة مــع عناصــر الفصائ

.8/4

قــوات النظــام تســحب عناصــر وعتــاد بعــض الحواجــز العســكرية شــرقي درعــا بهــدف     
تعزيــز الحاجــز الرباعــي فــي بلــدة المســيفرة شــرقي درعــا.

ــن      ــر بي ــة توت ــى خلفي ــة( عل ــزة - الغزاوي ــر )دارة ع ــي معب ــور ف ــة العب ــف حرك توق
ــي. ــش الوطن ــع للجي ــام التاب ــق الش ــام وفيل ــر الش ــة تحري هيئ

المصــادر: ســبب التوتــر تفكيــك تحريــر الشــام بتفكيــك إحــدى الكازيــات الواقعــة فــي     
مناطــق الفيلــق بســبب بيعهــا المحروقــات بأســعار أقــل مــن أســعار شــركة وتــد. 8/4.

قوات النظام تستهدف بلدة العجمي غربي درعا براجمات الصواريخ.    

الطائــرات الحربيــة الروســية تســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة محيــط قريــة البــارة فــي     
ريــف إدلــب الجنوبــي. 8/5.

قوات النظام تستهدف بقذائف الهاون بلدة ناحتة شرقي درعا.    

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية تتضمــن آليــات ثقيلــة وعشــرات العناصــر     
تمركــزت علــى الطريــق الواصــل بيــن »ناحتــة - بصــرى الحريــر« شــرقي درعــا.
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مفوضــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان: المحاصــرون فــي درعــا ال يمكنهــم     
المغــادرة إال عبــر طريــق تحــت ســيطرة النظــام.

قــوات النظــام تغلــق حاجــز الســرايا أمــام النازحيــن وهــو آخــر معبــر كان يمكــن التنقــل     
مــن خالــه بيــن أحيــاء درعــا البلــد ومركــز المدينــة.

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة 23 مدنيــًا بينهــم نســاء وأطفــال بقصــف صاروخــي     
مصــدره  البــاب  مدينــة  علــى 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
حلــب.  شــرقي  النظــام  وقــوات 

.8 /6

انفجــار عبــوة ناســفة فــي حــي     
بريــف  بمدينــة جرابلــس  ســكني 
عــن  أنبــاء  وال  الشــرقي  حلــب 

إصابــات.

الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات النظــام تقصــف بقذائــف الهــاون أحيــاء درعــا البلــد.     
.8/7

ارتفــاع حصيلــة القصــف الصاروخــي مــن قــوات النظــام علــى بلــدة قســطون بريــف     
حمــاة إلــى أربعــة قتلــى بينهــم طفــان.

قــوات النظــام ترســل تعزيــزات عســكرية إلــى بلــدة بصــر الحريــر بريــف درعــا الشــرقي     
مــن بينهــا قــوات اإلمــام الحســين المدعومــة مــن إيــران. 8/8.

مقتــل مدنــي وإصابــة 3 آخريــن بقصــف مدفعــي اســتهدف منــازل المدنييــن فــي     
بلــدة عيــن الروز بجبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبــي.

ــر اســتهداف ســيارة عســكرية بالرصــاص      قتلــى وجرحــى بصفــوف قــوات النظــام إث
علــى يــد مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي »صيــدا - كحيــل« شــرقي درعــا. 

.8/9
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الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ الفراغيــة منطقــة الشــيخ بحــر بريــف     
إدلــب الشــمالي.

مقتــل مدنــي جــراء قصــف مدفعــي لقــوات النظــام علــى قريــة معــرزاف فــي جبــل     
الزاويــة جنــوب إدلــب.

مقتــل طفلــة وإصابــة طفليــن بينهمــا حالــة بتــر بقصــف مدفعــي مــن قــوات النظــام     
علــى قريــة تديــل فــي ريــف حلــب الغربــي.

قصــف عنيــف مــن قبــل قــوات النظــام يســتهدف أحيــاء درعــا البلــد باســتخدام     
الهــاون. 8/10. الدبابــات وقذائــف 

قــوات النظــام تســتهدف بقذائــف المدفعيــة بلــدات كفــر عمــة وكفــر تعــال وكفــر     
نــوران بريــف حلــب الغربــي وبلــدة بينيــن وقريــة معــرزاف بريــف إدلــب الجنوبــي 

ــة الشــمالي. ــة بريــف الاذقي ــدة التفاحي ومحيــط بل

المســؤول الروســي الجديــد عــن ملــف الجنــوب »اندريــه« يبلــغ اللجنــة المركزيــة بدرعــا     
بوجــود خارطــة حــل روســية متفــق عليهــا مــع النظــام ودول إقليميــة. خارطــة الحــل 
ــة  ــة المركزي ــروس واللجن ــن ال ــن ع ــن ممثلي ــتها بي ــا ومناقش ــيتم طرحه ــية س الروس

يــوم غــد الســبت. 8/13.

جرحى بقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة جاسم شمال درعا.    

إصابــة طفــل وامــرأة بجــروح جــراء قصــف مدفعــي لقــوات النظــام علــى بلــدة     
كفرتعــال بريــف حلــب الغربــي.

شبان يهاجمون حاجزًا لقوات النظام بمدينة جاسم بريف درعا.    

اللجنــة المركزيــة فــي درعــا تســلمت بنــود خارطــة الحــل مــن الوفــد الروســي وتــم     
االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع غــدًا للــرد بعــد مناقشــة البنــود المتواجــدة فــي 

.8/14 المقتــرح. 

قــوات النظــام المتمركــزة فــي كتيبــة المدفعيــة المحاذيــة للملعب البلــدي تقصف     
بلــدات »طفــس واليــادودة« غربي درعــا بقذائــف المدفعية.



التقرير الرصدي للنصف األول من شهر آب - أغسطس 2021

Page 7

الناطــق باســم باســم لجنــة درعــا البلــد: تســيير دوريــة روســية فــي محيــط درعــا     
لمراقبــة وقــف إطــاق النــار بــدءا مــن يــوم غــد األحــد. 8/14.

ثانيا: أخبار متفرقة:
رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســوما بتكليــف رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال     

الحالــي حســين عرنــوس بتشــكيل الــوزارة الجديــدة.

ألــف حبــة      العســكرية صــادرت 100  الشــرطة  البــاب:  لمدينــة  اإلعامــي  المكتــب 
ــا.  ــدرات وترويجه ــارة المخ ــن تج ــة« تمته ــر عصاب ــا لـــ »وك ــال مداهمته ــون خ كبتاغ
والشــرطة العســكرية تعمــل علــى ماحقــة أفــراد »العصابــة« وتتعهــد بتقديمهــم 

للعدالــة.

تجمــع أحــرار حــوران: اللجــان المركزيــة بدرعــا تتوصــل التفــاق تهدئــة جديــد بعــد     
اجتماعهــا مــع الضابــط الروســي »أســد اهلل« فــي درعــا المحطــة. 8/1.

دخــول ســيارات تابعــة للفيلــق الخامــس إلــى المــزارع المحيطــة بمدينــة درعــا بهــدف     
توزيــع المســاعدات علــى العائــات المحاصــرة مــن قبــل قــوات النظــام منــذ أيــام. 8/2.

تعثر المفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وقوات النظام8/2.    

عشائر درعا تصدر بيانًا تدعو فيه عناصر النظام في درعا إلى االنشقاق عنه    

البيــان: حربنــا ليســت معكــم بــل هي مــع الميليشــيات التي اســتجلبتها إيران لتســتبيح     
بيوتنــا وأرضنــا فعدونــا واحــد وقضيتنــا واحــدة وأنتــم أبنائنــا وال نرضــى لكــم المــوت 

كمــا ال نرضــاه ألنفســنا.

البيــان: نعلــم أن غالبيتكــم قــد أجبــروا اليــوم علــى حمــل الســاح بوجــه أهلكــم فــي     
درعــا عــودوا إلــى مكانكــم الطبيعــي بيــن أبنــاء شــعبكم فهنــا ندافــع عــن كرامتنــا 

فقــط ال أجنــدات وال مشــاريع نخدمهــا.

ــي      ــوري اإليران ــرس الث ــزب اهلل والح ــة« ح ــت »لمرتزق ــًا وليس ــا جميع ــوريا لن ــان: س البي
ــة. ــي المنطق ــعية ف ــاريعهم التوس ــذ مش ــم لتنفي ــون بك ــن يزج الذي
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رئيســة الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة »إلهــام أحمــد« تتوقــع     
انســحاب القــوات األمريكيــة مــن مناطــق ســيطرة قســد لكــن »بعــد توصــل الســوريين 

إلــى اتفــاق« وفــق موقــع روســيا اليــوم. 

ــى األراضــي الســورية مؤقــت وانســحاب      ــة عل إلهــام أحمــد: وجــود القــوات األجنبي
ــط ككل.  ــرق األوس ــي الش ــتراتيجيتهم ف ــى اس ــيؤثر عل ــن س األمريكيي

إلهام أحمد: االعتراف باإلدارة الذاتية سيكون سببًا في تغيير الدستور السوري    

ــة رفــع أســعار المحروقــات      ــن أنهــا تــدرس إمكاني ــة التابعــة لقســد تعل اإلدارة الذاتي
بعــد 3 أشــهر علــى تراجعهــا عــن القــرار إثــر موجــة احتجاجــات فــي مناطــق ســيطرتها.

الدفــاع المدنــي الســوري: إخمــاد 4 حرائــق خــال 24 ســاعة الماضيــة جميعهــا     
ــة  ــطل وناحي ــي والقس ــة والمعبطل ــدات كفرجن ــى بل ــت عل ــة توزع ــق حراجي بمناط

راجــو شــمالي عفريــن بريــف حلــب الشــمالي. 8/6.

ــة      ــان محافظــة درعــا وأعضــاء مــن اللجــان المركزي تجمــع أحــرار حــوران: وجهــاء وأعي
يجتمعــون مــع وفــد روســي بعــد دعــوة األخيــر لهــم عقــب صــدور بيــان عشــائر حــوران 

يــوم أمــس.

التجمــع: وجهــاء المحافظــة تلقــوا وعــودًا مــن الوفــد الروســي بســعي األخيــر علــى     
إيقــاف الحملــة العســكرية فــي مدينــة درعــا والعمــل علــى تنفيــذ الحــل الســلمي. 

.8/6

ــوري      ــامي الس ــس اإلس ــر المجل ــاس لمق ــر األس ــع حج ــي يض ــامة الرفاع ــيخ أس الش
ــب. فــي ريــف حل

ــن لجــان      ــوم بي ــب الروســي يؤجــل اجتماعــًا كان مقــررا الي تجمــع أحــرار حــوران: الجان
ــة التابعــة للنظــام مــن جهــة أخــرى  ــة األمني التفــاوض فــي درعــا مــن جهــة واللجن

ــوم الغــد. 8/7. ــى ي إل

ــان توقفهــم عــن العمــل حتــى      ــاء مشــفى مــارع شــمال حلــب يعلنــون فــي بي أطب
ــه فــي المشــفى. 8/10. ــور عثمــان حجــاوي لعمل عــودة الدكت
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والــي غــازي عنتــاب: منــح إجــازات للســوريين لزيــارة ســوريا خــارج إطــار العيديــن ســيبدأ     
اعتبــارا مــن شــهر أيلــول لمــن يحمــل كيملــك وإقامــة ســياحية فــي غــازي عنتــاب.

الوالــي: مــدة اإلجــازة 6 أشــهر ومرتيــن فــي العــام علــى األكثــر بشــرط أخــذ جرعتــي     
اللقــاح ودفــع رســم الدخــول لمــن هــم فــوق 10 ســنوات حوالــي 60 ليــرة تركيــة.

محتجــون يقتحمــون مؤسســة الميــاه داخــل مدينــة الســويداء احتجاجــا علــى واقــع     
الميــاه المتــردي الــذي تشــهده المحافظــة ويحتجــزون آليــات تابعــة للمؤسســة.

إعام األسد يصف السوريين في أنقرة بـ«مرتزقة أردوغان«.    

رابعا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

النيابــة األلمانيــة تعلــن اعتقــال ســوري بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب فــي بــاده مــن 
خــال اســتهداف مجموعــة مــن المدنييــن عندمــا كان يقاتــل مــع قــوات النظــام.

النيابــة: المشــتبه بــه الســوري »موفــق الــد« متهــم بإطــاق قنبلــة علــى مجموعــة 
مــن المدنييــن عــام 2014 بينمــا كانــوا يصطفــون لتلقــي مســاعدات غذائيــة تقدمهــا 

األمــم المتحــدة لاجئيــن الفلســطينيين مــا أســفر عــن مقتــل 7 مدنييــن.

وكالــة األناضــول: مســؤولون عســكريون أتــراك وروس يتوصلــون إلــى اتفــاق يحــل 
ــة  ــوريا ومحافظ ــمالي س ــام ش ــع الس ــة نب ــي منطق ــاه ف ــاء والمي ــكلة الكهرب مش

ــكة الحس

الوكالــة: االتفــاق يوفــر الميــاه لـــ200 ألــف شــخص يعيشــون فــي المنطقــة إضافــة 
لتوفيــر ميــاه الشــرب لســكان الحســكة وبلــدة تــل تمــر

الخارجية األمريكية: عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية

الخارجيــة األمريكيــة: الكيانــات المعنيــة بالعقوبــات خرقــت حظــر أســلحة الدمــار 
الشــامل بإيــران وســوريا وكوريــا الشــمالية.

أعمــال شــغب واعتــداءات علــى أمــاك المواطنيــن الســوريين فــي العاصمــة التركيــة 
أنقــرة إثــر حادثــة شــجار بيــن ســوريين وأتــراك أســفرت عــن مقتــل مواطــن تركــي.
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صحيفــة حرييــت التركيــة: مديريــة األمــن فــي أنقــرة تعلــن اعتقــال 76 شــخصًا نشــروا 
منشــورات غيــر صحيحــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي حــول أحــداث ألتنــداغ.

أتراك يطلقون هاشتاغ: ال تلمس أخي إليقاف العنف ضد السوريين في أنقرة.

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

الحكومــة البريطانيــة تكشــف فــي بيــان عــن إنفاقهــا مبلــغ يقــدر بـــ5 مليــارات دوالر 
ِضمــن اســتجابتها للقضيــة الســورية مــا بيــن شــهر شــباط 2012 وحزيــران 2021

ــي                    ــا ف ــن بم ــركاء المنفذي ــن الش ــن 30 م ــر م ــات ألكث ص ــمل مخَصّ ــاق يش ــان: اإلنف البي
ذلــك وكاالت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والصليــب األحمــر

البيــان: المســاعدات ســاهمت فــي تلبية االحتياجات العاجلة لألشــخاص المســتضعفين 
ــة  ــدول المضيف ــا لل ــم أيض ــم الدع ــع تقدي ــة م ــي المنطق ــن ف ــوريا والاجئي ــي س ف

لاجئيــن بمــا فيهــا األردن ولبنــان وتركيــا والعــراق ومصــر

افتتاحيــة صحيفــة ينــي شــفق التركيــة: »أنتــم مســؤولون عن هــذه الدمــاء، العنصرية 
المنظمــة أدت إلــى القتل والنهــب والتخريب«.

الصحيفــة تقــول إن تصريحــات بعــض السياســيين ضــد الاجئيــن فــي #تركيــا وخاصــة 
الســوريين، تحولــت إلــى أعمــال خــارج نطــاق القانــون فــي أنقــرة.
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سادسا: رؤية تحليلية

شكلت أحداث درعا أبرز مامح التطورات حول القضية السورية خال الفترة الماضية، 
لتطرح سؤاال كبيرا حول قدرة النظام على فرض السيطرة على المناطق التي كانت 

تحت سيطرة المعارضة، وفي نفس الوقت على قدرة الروس في رعاية وحماية 
االتفاقات التي يقوموا برعايتها، وعليه، فالروس يسعون إليجاد تسوية للجنوب 

تحفظ لهم الصورة التي يعملوا عليها كضامنين ألي تسوية مستقبلية في 
سورية، ولكن لنظام يدرك االختال الكبير في ميزان القوة لصالحه مقابل القوى 

الموجودة في درعا. لذلك، يسعى إلى ترجمة هذا االختال في ميزان القوى إلى 
فوائد ومكاسب إضافية، وعليه، السيناريو الذي قد تشهده درعا سيبقى محصورا 

ما بين النزوع الروسي لعدم التصعيد، وحجم المطالب التي يرتضيها النظام.



»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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