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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

ــذي  ــع ال ــم الفظي ــول األمــر الواقــع مــا يعنــي اســتمرار الظل ــر قطــر: ال يجــوز قب أمي
ــه الشــعب الســوري يتعــرض ل

أميــر قطــر: يجــب أن نتفــق علــى قواعــد نحترمهــا جميعــا بحيــث توجــه عملنــا لحــل 
األزمــات فــي اليمــن و ليبيــا و ســوريا وغيرهــم مــن الــدول

مســؤول فــي اإلدارة األمريكيــة: بايــدن ســيعلن عــن تمويــل بقيمــة مليــار دوالر لألمــن 
الغذائــي فــي الشــرق األوســط

ــج  ــا لبرنام ــم تركي ــا لض ــن خطته ــف ع ــراس" تكش ــز ت ــة "لي ــة البريطاني ــرة الخارجي وزي
ترحيــل الاجئيــن إلــى روانــدا إذا أصبحــت رئيســة وزراء

ــات  ــاء المخيم ــن أبن ــطون م ــوريا": ناش ــطينيي س ــل فلس ــن أج ــل م ــة العم "مجموع
ــاعدات  ــرف المس ــل لص ــرك العاج ــروا" بالتح ــون "أون ــوريا يطالب ــي س ــطينية ف الفلس
التدهــور  بســبب  المعيشــية  األوضــاع  ســوء  وســط  تأخرهــا  بعــد  فــوري  بشــكل 

االقتصــادي فــي ســوريا

كوشــنير: فرنســا لــن تنســى ماقدمــه أبنــاء شــمال شــرق ســوريا مــن مقاومــة خــال 
معاركهــم ضــد تنظيــم الدولــة

ــذي تعيشــه المنطقــة  كوشــنير: مــن الضــروري عــدم نســيان المقاومــة والصــراع ال
الســورية فــي خضــم الصــراع الــذي يعيشــه الغــرب 
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وزيــر الخارجيــة الفرنســي الســابق "برنــارد كوشــنير" يقــول خــال مؤتمــر صحفــي 
عقــده فــي مدينــة القامشــلي إن بــاده مســتعدة لتقديــم أي مســاعدة تقــع على 

عاتقهــا إلــى مناطــق شــمال شــرق ســوريا 

الرئيــس اإليرانــي: المجتمــع الدولــي يتحمــل مســؤولية حــل أزمــة النازحيــن والاجئيــن 
الســوريين وســندعم أي مبــادرة لذلــك

الرئيــس اإليرانــي: زيــارة الرئيــس التركــي إلــى بادنــا تمثــل منعطفــا مهمــا فــي 
العاقــات بيــن البلديــن

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: محادثاتنــا مســتمرة مــع الرئيــس الروســي ولكن 
لقاءنــا اليــوم يكتســي أهمية

ــر  ــاء خطي ــة ب ــن وبيجــاك وPKK وPYD وYPG اإلرهابي ــس التركــي: تنظيمــات غول الرئي
ــران ينبغــي أن نواصــل التعــاون لمكافحتهــا ــا وإي لتركي

ــات العســكرية  المرشــد اإليرانــي "علــي خامنئــي" للرئيــس الروســي: نعــارض العملي
ــة دون وقوعهــا فــي ســوريا ومــن الضــروري الحيلول
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ــعى  ــتانا ونس ــار أس ــي مس ــا ف ــة لعملن ــب نتيج ــي إدل ــي ف ــدوء الحال ــان: اله أردوغ
لتقديــم الدعــم اإلنســاني ألربعــة ماييــن الجــئ هنــاك

أردوغــان: نتفهــم القلــق مــن وجــود بعــض األطــراف فــي إدلــب ولكننــا نواصــل 
الســعي إليجــاد حلــول جذريــة هنــاك

أردوغــان: يجــب القيــام بمواجهــة التنظيمــات اإلرهابيــة وإخراجهــا مــن ســوريا دون أي 
تنــازل فــي ذلــك

أردوغــان: يجــب عــدم إلقــاء أعباء الدعم اإلنســاني بشــأن الاجئيــن والنازحين الســوريين 
علــى تركيــا وحدها

بوتيــن: بعــد هــذا المؤتمــر ســتكون لدينــا خطــوات لحــوار سياســي ســوري يتيــح 
لســوريا تحديــد مســتقبلها دون تدخــل خارجــي

بوتيــن: يجــب أن نتأكــد مــن قيــام المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة بتقديــم 
مســاعدة لســوريا دون أهــداف سياســية أو شــروط مســبقة

جنبــاط: بشــار ال تهمــه كل الطوائــف فهــو يســتخدم الجميــع ألجــل مآربــه والحفــاظ 
علــى الحكــم

رئيــس الحــزب التقدمــي االشــتراكي اللبنانــي "وليــد جنبــاط" يقــول إن نظــام األســد 
ــى  ــده إل ــن يعي ــرب ول ــا والغ ــان واألردن وتركي ــى لبن ــوري إل ــعب الس ــث الش ــر ثل هج

ســوريا 

وكالــة األناضــول عــن وزيــر أردنــي: نظام األســد يرفــض طلــب األردن تزويده بـــ 30 مليون 
متــر مكعــب مــن المياه

الخارجيــة اإليرانيــة: مســاعي أمريــكا و إســرائيل لتشــكيل تحالــف إقليمــي ضــد إيــران 
خــال زيــارة بايــدن إلــى المنطقــة فشــلت

ــازم  ــح وح ــكل واض ــرد بش ــي لل ــع الدول ــع المجتم ــنتعاون م ــة: س ــة األمريكي الخارجي
علــى أي محــاوالت روســية لضــم األراضــي األوكرانيــة
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الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: القــوات األمريكيــة تغــادر شــرقي الفــرات فــي 
ســوريا حاليــًا )األناضــول(

ــي": نتواصــل مــع روســيا و نظــام األســد بشــأن المخاطــر  ــد اهلل الثان ــك األردن "عب مل
ــا الشــمالية ــى حدودن عل

ــي  ــة ف ــق آمن ــة مناط ــورية إلقام ــدود الس ــراق الح ــض اخت ــام: نرف ــة النظ ــر خارجي وزي
ــا ــا أو غيره ــب تركي ــن جان ــورية م ــي الس األراض

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 11 عنصــرًا مــن قســد حاولــوا مهاجمــة منطقتــي "درع 
الفــرات ونبــع الســام" شــمال وشــرقي ســوريا

ــى  ــوريا، حت ــي س ــدي ف ــي األي ــى مكتوف ــن أن نبق ــي: ال يمك ــة الترك ــر الخارجي وزي
ــن نفعــل ــاك ول ــا هن ــذ عملياتن ــم نأخــذ اإلذن مــن أحــد لتنفي ــوم ل الي

المديــرة اإلقليميــة لـــ "يونيســف" بمنطقــة الشــرق األوســط "أديــل خضــر": مقتــل 5 
ــأن  ــر ب ــب شــمال غربــي ســوريا هــو تذكي ــن بقصــف ريــف إدل ــة 9 آخري أطفــال وإصاب

الحــرب علــى األطفــال لــم تنتــه بعــد

جاويــش أوغلــو: مــن الحــق الطبيعــي للنظــام أن يزيــل التنظيــم اإلرهابــي مــن أراضيــه، 

لكــن ليــس مــن الصــواب أن يــرى المعارضــة المعتدلــة إرهابييــن
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ثانيا: الحراك السياسي

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري "ســالم المســلط" يديــن مواصلــة الجزائر مــا وصفها 
ــه  ــادة تعويم ــي إع ــورط ف ــد والت ــام األس ــع نظ ــل م ــن التعام ــرات م ــل التحذي بتجاه

والتطبيــع معــه 

الداعــم لنظــام األســد وميليشــياته فهــي  الشــركة مســتمرة بدورهــا  المســلط: 
مســتمرة فــي نقــل الميليشــيات والمرتزقــة وخدمــة النظــام الروســي ونظــام األســد 

ــة الشــعوب فــي حروبهــم ضــد حري

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري ســالم المســلط: إزالــة شــركة "أجنحــة الشــام 
للطيــران" مــن قائمــة العقوبــات األوروبيــة غيــر مقبــول ويرســل رســائل خاطئــة لــكل 

ــم ــي العال ــم ف ــرب وداعميه ــي الح مجرم

المســلط: التحذيــر مــن التعامــل مــع نظــام األســد ليــس بســبب ارتكابــه الجرائــم 
ــد  ــر بع ــى الجزائ ــرة عل ــد خطي ــن عوائ ــه م ــا ل ــل لم ــب ب ــوريا فحس ــي س ــازر ف والمج

تحولــه لميليشــيات تعتــاش علــى القتــل والتعذيــب وتجــارة المخــدرات

المســلط: التطبيــع مــع نظــام األســد رؤيــة خاطئــة وقــد ال تجلــب إال المصائــب للجزائــر 
والشــعب الجزائــري الشــقيق 

جامــوس: هيئــة التفــاوض متمســكة بانعقــاد الجلســات بالمقــر األممــي برعايــة 
رســمية، وأنهــا تعتبــر تنفيــذ القــرار 2254 هــو الحــل العــادل والشــامل إلنهــاء معانــاة 

الشــعب الســوري

ــاة الســوريين  جامــوس: النظــام فّضــل مصلحــة روســيا السياســية علــى حســاب معان
ــب  ــة مطال ــن تلبي ــى حي ــة الدســتورية الســورية إل ــق مشــاركته باللجن ــر قــرار تعلي عب

موســكو بنقــل مقــر اجتماعاتهــا مــن جنيــف

رئيــس هيئــة التفــاوض الســورية "بــدر جامــوس": قــد نلجــأ إلــى مجلــس األمــن الدولــي 
ــه  ــد بنهج ــام األس ــتمرار نظ ــال اس ــي ح ــابع ف ــد الس ــت البن ــرار 2254 تح ــق الق لتطبي

المعطــل ألي حــل سياســي
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الرٔييــس المشــترك للجنــة الدســتورية "هــادي البحــرة" يعلــن عــن تســّلمه رســالة 
رســمية مــن المبعــوث األممــي "غيــر بيدرســون" تفيــد بتأجيــل الجولــة التاســعة مــن 

ــر محــدد ــب مــن وفــد النظــام لموعــد غي ــاء علــى طل ــة بن اجتماعــات اللجن

ــل  ــل لح ــود للتوص ــف الجه ــرورة تكثي ــدوا ض ــادة أك ــي: الق ــدة الختام ــة ج ــان قم بي
ــوريا ــدة س ــظ وح ــا يحف ــورية بم ــة الس ــي لألزم سياس

االتحــاد  حــزب  بممارســات  فيــه  ينــدد  بيانــًا  يصــدر  الكــردي  الوطنــي  المجلــس 
الديمقراطــي علــى خلفيــة األوضــاع األمنيــة واالقتصاديــة الســيئة التــي تشــهدها 

مناطــق شــمال شــرق ســوريا وفــق البيــان 

مجلــس األمــن القومــي التركــي: ندعــو حلفاءنــا فــي الناتــو إلــى الوقــوف بجانــب 
أنقــرة وتقديــم الدعــم لهــا فــي كفاحهــا ضــد تنظيمــي "غولــن" و"بــي كــي كــي" 

بــكل مســمياتهما

الكرمليــن: بوتيــن تبــادل خــال اتصــال هاتفــي مــع محمــد بــن ســلمان وجهــات النظــر 
حــول األوضــاع فــي ســوريا مــع األخــذ بعيــن االعتبــار نتائــج قمــة طهــران
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وحــدة مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب األردنيــة تــدرج 12 كيانــًا فــي ســوريا 
و22 شــخصًا إلــى قائمــة الشــخصيات والتنظيمــات الداعمة لـــ "اإلرهاب"

المجلــس اإلســامي الســوري يصــدر بيانــًا حــول عــزم حركــة "حمــاس" إعــادة عاقتهــا 
بنظــام األســد

إدارة الهجــرة والجــوازات التابعــة لحكومــة النظــام تصــدر تعميمــا يقضــي بضــرورة 
ــة بعــد عــام 2011 لفــرع  مراجعــة كل مواطــن ســوري حاصــل علــى الجنســية التركي

ــه إلــى ســوريا ــد دخول فلســطين "الفــرع 235" عن

الرئاســة التركيــة: الرئيــس أردوغــان ســيجري محادثــات مــع نظيــره الروســي فــي 
"سوتشــي" يــوم 5 آب المقبــل

المنطقــة  أزمــات  فــي "سوتشــي" ســتبحث  وأردوغــان  بوتيــن  الكرمليــن: قمــة 
الثنائيــة والعاقــات 
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ثالثا: التطورات الميدانية

مناطق النظام:
قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى مدينة "عين عيسى" شمال الرقة    

قــوات النظــام تســتهدف بلدتــي "الســرمانية والعنــكاوي" فــي ســهل الغــاب غربــي     
حمــاة بقذائــف المدفعيــة

مديريــة شــؤون الفلســطينيين فــي الشــمال الســوري: رصدنــا حركــة نــزوح لعــدد مــن     
العائــات الفلســطينية مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى شــمال غربــي ســوريا خــال 

األســابيع القليلــة الماضيــة بهــدف االســتقرار أو للســفر إلــى تركيــا ثــم أوروبــا

ــب"      ــدة "المزيري ــي بل ــفة ف ــوة ناس ــار عب ــام بانفج ــوات النظ ــن ق ــن م ــة عنصري إصاب
ــي درعــا غرب

قــوات النظــام تعــزز "تــل المحــص" أحــد المواقــع العســكرية المحيطــة بمدينــة     
"جاســم" شــمالي درعــا بآليــات عســكرية ثقيلــة وعشــرات العناصــر

ــة      ــط منطق ــي محي ــكرية ف ــات عس ــري تدريب ــي تج ــوري اإليران ــرس الث ــيا الح ميليش
ــزور ــف ديرال ــال بري ــة البوكم ــوب مدين ــكة" جن "الس

وزارة التجــارة الداخليــة بحكومــة النظــام تحــول جميــع الموافقــات الورقيــة للحصــول     
علــى مــادة الخبــز بالنســبة للمشــافي ودور األيتــام وكل المؤسســات التــي تحصــل 

علــى الخبــز بالســعر "المدعــوم" إلــى موافقــات إلكترونيــة

رئيــس هيئــة األوراق واألســواق الماليــة فــي حكومــة النظــام "عابــد فضليــة": طــرح     
ورقــة نقديــة مــن فئــة 10 آالف ليــرة ســورية لــن يكــون لــه أي أثــر فــي التضخــم بــل 

هــو ناتــج عنــه والمشــكلة الوحيــدة فــي هــذه الخطــوة هــي "نفســية" فقــط

ــام      ــوات النظ ــة لق ــة التابع ــة الرابع ــرض الفرق ــن ف ــف ع ــويداء 24 تكش ــبكة الس ش
ــويداء ــة الس ــى مدين ــواردة إل ــات ال ــم المنتج ــى معظ ــاوات عل إت

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى محــاور مدينــة منبــج شــرقي حلــب     
بتغطيــة مــن الطيــران المروحــي الروســي
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قــوات النظــام تعتقــل عــددًا مــن الشــبان علــى حواجزهــا العســكرية فــي بلــدة     
"الســبخة" شــرقي الرقــة وتســوقهم إلــى الخدمــة العســكرية اإللزاميــة

قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة قريتــْي الفطيــرة وبينيــن بريــف إدلــب     
الجنوبــي

رئيــس مكتــب اإلحصــاء والثــروة الحيوانيــة لــدى النظــام: تراجــع إجمالــي أعــداد     
األغنــام إلــى أقــل مــن 17 مليــون رأس فقــط وعــدد األبقــار إلــى حــدوده الدنيــا وفــق 

إحصــاءات 2021

ــل نحــو عــام قــرارًا      ــادة شــرطة محافظــة درعــا التابعــة لنظــام األســد أصــدرت قب قي
ــي ــة درعــا بشــكل نهائ ــة فــي مدين ــع تجــول الدراجــات الناري يقضــي بمن

إصابــة طفــل وشــاب نتيجــة اشــتباكات بيــن عناصــر مــن اللــواء الثامــن التابــع لمخابــرات     
النظــام العســكرية ومتهميــن بتجــارة المخــدرات فــي بلــدة المعربــة شــرقي درعــا

قــوات النظــام بــدأت مؤخــرًا اســتخدام ســيارات دفــع رباعي مــزودة برشاشــات مضادة     
للطيــران لماحقــة الدراجــات الناريــة فــي مدينــة درعا
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قــوات النظــام تنقــل 6 أرتــال إلــى ريــف حلــب تضــم أكثــر مــن 150 عنصــرًا مــن الغوطــة     
لمعــدات  باإلضافــة  الشــرقي  القلمــون  ومنطقــة  الشــام  ومعضميــة  الشــرقية 

ــات ــكرية ومدرع عس

قــوات النظــام طالبــت زعمــاء ميليشــيات كتــاب البعــث والدفــاع الوطنــي فــي ريــف     
ــة  ــوات التركي ــة الق ــي مواجه ــا ف ــى جانبه ــال إل ــات للقت ــز مجموع ــق بتجهي دمش

عنــد الحاجــة

هــروب 5 مــن عناصــر النظــام الذيــن تــم إصــدار أمــر نقلهــم إلــى حلــب خــال اإلجــازة     
التــي تــم منحهــم إياهــا قبــل االنطــاق إلــى مهمتهــم الجديــدة

وزارة الزراعــة فــي حكومــة النظــام تقــول إن أعــداد الثــروة الحيوانيــة تراجعت بنســبة     
40% وإن قيمــة األضــرار لهــذا القطــاع بلغــت خــال الحــرب 5.5 مليــارات دوالر

االتحــاد األوروبــي يزيــل شــركة طيــران "أجنحــة الشــام" العاملــة فــي مناطــق ســيطرة     
نظــام األســد مــن قائمــة عقوباتــه التــي فرضــت فــي 2021 بســبب أزمة الهجــرة على 

الحــدود بيــن بياروســيا و بولنــدا وفــق وثيقــة نشــرت فــي الجريــدة الرســمية لاتحــاد

ــة      ــة  للنظــام بينهــا "الفســاد فــي ســوريا" تكشــف عــن تعــرض قري صفحــات موالي
"اســطامو" فــي مدينــة القرداحــة لهجــوم وتخريــب وإحــراق للبيــوت مــن قبــل 5 
آالف شــخص تقــول إنهــم مــن "الطائفــة المرشــدية" بعــد خــاف بيــن أهالــي القريبــة 

ــن والمهاجمي

مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطيني ســوريا: عصابــات ســرقة تشــكلت فــي اآلونــة     
األخيــرة فــي مخيــم اليرمــوك جنوبــي دمشــق بهــدف ســلب ونهــب مــا تبقــى مــن 

محتويــات منــازل أهالــي المخيــم

ــة "طفــس" غربــي درعــا      ــة ســيدة وطفــل بإطــاق رصــاص عشــوائي فــي مدين إصاب
ــم األساســي ــات التعلي ــج امتحان ــة صــدور نتائ علــى خلفي

نظــام األســد يعلــن قطــع العاقات الدبلوماســية مع أوكرانيــا عمًا بمبــدأ "المعاملة     
بالمثل"
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الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق: تعليــق نظــام األســد مشــاركته بالجولــة التاســعة     
للجنــة الدســتورية مثــال آخر علــى كيفية إعطاء روســيا والنظام األولويــة لمصالحهم 

الخاصــة علــى حســاب مصالــح الشــعب الســوري

ــى      ــام عل ــوات النظ ــع ق ــة مواق ــة الثقيل ــتهدف بالمدفعي ــكرية تس ــل العس الفصائ
ــب الغربــي ــر دركل" بريــف حل ــة "حي محــور قري

رئيــس النظــام بشــار األســد يعيــن محافظيــن جــدد لمحافظــات دمشــق وريــف دمشــق     
و حمــاة و طرطــوس و القنيطــرة و حمــص و الســويداء و الحســكة

ــة فــي حكومــة النظــام      ــوزارة الداخلي ــع ل ــة التاب ــم المعلوماتي فــرع مكافحــة جرائ
ينشــر تعميمــًا يحــدد فيــه أســماء 20 صفحــة "فيســبوك" معظمهــا مواليــة ممنــوع 

التفاعــل معهــا تحــت طائلــة "الماحقــة القضائيــة"

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى محــاور مدينــة ســراقب جنــوب     
شــرقي إدلــب

مجموعــة العمــل مــن أجــل فلســطينيي ســوريا: نظــام األســد يصــدر قــرارًا بمنــع دخول     
الفلســطينيين إلــى ســوريا دون الحصــول علــى موافقــة الفــرع 235 )فــرع فلســطين( 

باســتثناء حاملــي الوثيقة الســورية

قتلــى وجرحــى بصفــوف قــوات النظــام بهجــوم لمجهوليــن اســتهدف ســيارة     
عســكرية فــي منطقــة "غــرز" شــرقي مدينــة درعــا

الفصائــل العســكرية تســتهدف بالمدفعيــة مواقــع قــوات النظــام فــي قريتــي     
ــاة ــي حم ــاب غرب ــهل الغ ــة س ــي منطق ــة" ف ــة والبرك "البحص

الفصائــل العســكرية تســتهدف بقذائــف الدبابــات مواقــع قــوات النظام علــى محور     
"العطيــرة" بريــف الاذقيــة الشــمالي ردًا علــى قصــف قريــة "الجديــدة" بريــف إدلــب 

الغربــي صبــاح اليــوم

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي منطقــة "عيــن الحمــام"     
شــمالي الاذقيــة براجمــات الصواريــخ
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اندالع حريق في جامع الصديق بحي الجميلية وسط مدينة حلب    

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام علــى محــاور ريــف حلــب     
الغربــي بالمدفعيــة الثقيلــة وقذائــف الهــاون ردًا علــى اســتهداف المدنييــن فــي 

ــوم ــاح الي ــب صب ــي إدل جســر الشــغور غرب

ــوال" علــى      ــن جــراء حــادث مــروري قــرب جســر "معل ــة 16 آخري وفــاة شــخصين وإصاب
ــي ــص الدول ــق - حم ــتراد دمش أوتوس

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: مقتــل 3 عناصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 7 آخريــن جــراء     
قصــف إســرائيلي اســتهدف نقــاط عســكرية فــي محيــط دمشــق

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي محيــط قريــة "البركــة"     
بمنطقــة ســهل الغــاب غربــي حمــاة

قتلــى وجرحــى مــن قــوات النظــام بهجــوم لحركــة التحريــر والبنــاء التابعــة للجيــش     
الوطنــي الســوري علــى مواقــع عســكرية فــي بلــدة "تــادف" بريــف حلــب الشــرقي
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قــوات النظــام تنشــئ 3 نقــاط عســكرية بالقــرب مــن الطريــق الدولــي "M4" بريــف     
الرقــة

وزارة الخارجيــة فــي حكومــة النظــام: نعيــد االحتفــاظ بحــق الــرد بالوســائل المناســبة     
لمواجهــة الهجمــات اإلســرائيلية المتكــررة

وفــاة الفنــان التشــكيلي الســوري "عبــد اهلل الســيد" فــي دمشــق عــن عمــر ناهــز 81     
عامــًا. والــذي نحــت نصــب صــاح الديــن األيوبــي قــرب قلعــة دمشــق عــام 1992

شــبكة الســويداء24: محتجــون مــن ســكان مدينــة شــهبا يغلقــون طريــق دمشــق مــع     
المحافظــة علــى خلفيــة احتجــاز أحــد ســكان المدينــة مــن قبــل حاجــز تابــع لقــوات 

النظــام

فصائــل محليــة معارضــة للنظــام تأســر 4 ضبــاط مــن مخابــرات نظــام األســد ردًا علــى     
عمليــات الخطــف العشــوائية التــي نفذتهــا المجموعــات التابعــة لألمــن العســكري 

ضــد المدنييــن فــي مدينــة "شــهبا" بريــف الســويداء

مقتــل شــخص وإصابــة آخريــن نتيجــة مشــاجرة فــي حــي "البرنــاوي" بمدينــة حمــاة     
بيــن عــدد مــن أصحــاب البســطات

مقتــل عنصريــن مــن قــوات النظــام وإصابــة 3 آخريــن بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة     
علــى نقطــة عســكرية فــي باديــة "الســخنة" بريــف حمــص

ــارة رســمية      ــى دمشــق فــي زي ــري "رمضــان لعمامــرة" يصــل إل ــة الجزائ ــر الخارجي وزي
تــدوم يوميــن فــي إطــار التحضيــرات للقمــة العربيــة التــي ســتحتضنها بــاده فــي 

شــهر تشــرين الثانــي القــادم

وكالــة أنبــاء النظــام ســانا: قتلــى وجرحــى جــراء ســقوط صــاروخ علــى حفــل دينــي     
الفتتــاح كنيســة آيــة صوفيــا فــي مدينــة الســقيلبية بريــف حمــاة

عــن      يكشــف  قــدور"  "فــراس  للنظــام  التابعــة  للنفــط  الســورية  الشــركة  مديــر 
اســتثمارات الكتشــاف حقــول نفــط جديــدة قــرب العاصمــة دمشــق وفــق صحيفــة 

تشــرين المواليــة
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النظــام يهــدد بماحقــة 150 شــخصًا مــن أبنــاء مدينــة الرســتن رفضــوا االلتحــاق بنقــاط     
حراســتهم فــي البادية الســورية

مقتــل النقيــب "محمــد الهــواش" العامــل بالفرقــة الخامســة التابعــة للنظــام بعــد     
أن تعــرض إلصابــة خطــرة نقــل علــى أثرهــا إلــى المشــفى الوطنــي جــراء اســتهداف 

ســيارته بعبــوة ناســفة فــي منطقــة الضاحيــة بمدينــة درعــا

الرئاســة الروحيــة لطائفــة المســلمين الموحديــن تدعــو أهالــي محافظــة الســويداء     
للنفيــر العــام والتصــدي لميليشــيا "راجــي فلحــوط" التابعــة لفــرع األمــن العســكري 

فــي نظــام األســد

ــوط"      ــي فلح ــيا "راج ــر ميليش ــن عناص ــل 4 م ــن مقت ــدث ع ــة تتح ــال الكرام ــة رج حرك
ــويداء ــف الس ــل" بري ــدة "عتي ــرب بل ــتباكات ق ــاء االش ــكري أثن ــن العس ــة لألم التابع

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي منطقــة "جمعيــة     
األميــن" بريــف حلــب الغربــي بقذائــف المدفعيــة

ــع      ــتباكات م ــد باش ــام األس ــع لنظ ــكري التاب ــن العس ــرع األم ــن ف ــن م ــل عنصري مقت
الفصائــل المحليــة فــي محيــط مدينــة "شــهبا" بريــف الســويداء

زايــد"      بــن  النظــام تفتتــح مشــفى "الشــيخ محمــد  وزارة الصحــة فــي حكومــة 
بريــف دمشــق بدعــم مــن اإلمــارات المؤتمــرات  الميدانــي قــرب قصــر 

ــار واحتفــاالت فــي مدينــة الســويداء بعــد انتشــار خبــر إلقــاء القبــض علــى      إطــاق ن
ــرات العســكرية لــدى نظــام األســد "راجــي فلحــوط" التابــع لشــعبة المخاب

اســتمرار انقطــاع طريــق دمشــق - الســويداء بســبب االشــتباكات المتواصلــة فــي     
ــويداء ــة الس ــمالي مدين ــل ش ــدة عتي ــهبا وبل ــة ش مدين

مراســل حلــب اليــوم: إصابــة عــدد مــن المدنييــن جراء اســتهداف قــوات النظــام أطراف     
بلــدة "اليــادودة" فــي ريــف درعا الغربــي بالرشاشــات الثقيلة

مــن      عــددًا  واعتقلــت  داهمــت   47 للــواء  التابعــة  الســريع"  "التدخــل  ميليشــيات 

الماضــي األســبوع  منتصــف  الرســتن  فــي  المطلوبيــن 
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مناطق قسد:

إصابــة 4 أشــخاص بجــروح جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي قريــة     
"الغبــرة" شــرقي ديرالــزور

ــي      ــة ف ــم الدول ــاء لتنظي ــة االنتم ــخصين بتهم ــل ش ــي تعتق ــف الدول ــوات التحال ق
ــزور ــرقي ديرال ــزر" ش ــة "ال قري

قــوات ســوريا الديمقراطيــة ترفــع صــور رئيــس النظــام "بشــار األســد" علــى مداخــل     
مدينــة تــل رفعــت شــمالي حلــب

ــده      ــى قواع ــتية إل ــاعدات لوجس ــلحة ومس ــة أس ــتقدم قافل ــي يس ــف الدول التحال
العســكرية بريــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق

ــع العــام      ــذ مطل ــم "الهــول" شــرقي الحســكة من ــل فــي مخي ــة قت تســجيل 29 حال
الحالــي 2022

ــم "الهــول" شــرقي      ــة مداهمــات فــي مخي ــة تشــن حمل قــوات ســوريا الديمقراطي
الحســكة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعيــد افتتــاح معبــر "الصالحيــة" شــمال ديرالــزور مــع     
مناطــق ســيطرة النظــام بعــد إغــاق دام أكثــر مــن 9 أشــهر



راصد نما للنصف الثاني من شهر تموز - يوليو 2022

Page 17

مجهولــون يســتهدفون باألســلحة الرشاشــة نقطــة عســكرية تابعــة لقــوات قســد     
قــرب قريــة الــزر شــرق ديــر الــزور

الشرطة العسكرية الروسية تسير دورية عسكرية على طريق الــ m4 شمال الرقة    

طائــرة مســيرة تركيــة تســتهدف موقعــًا عســكريًا تابعــًا لقــوات األســد فــي مدينــة     
تــل رفعــت بريــف حلــب الشــمالي

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تجري تدريبات عســكرية مشــتركة مع القــوات األمريكية     
جنــوب محافظــة الحســكة شــمال شــرق ســوريا بالتزامــن مــع إرســال التحالــف تعزيــزات 

عســكرية قادمــة مــن العــراق وفق صحيفــة العربــي الجديد

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 3 أشــخاص وســيدة خــال حملــة مداهمــات طالــت     
مخيــم "الهول" شــرقي الحســكة

ــة القامشــلي      ــزور مدين ــد القــوات الروســية فــي ســوريا "أليكســندر تشــايكو" ي قائ
ويلتقــي قــادة فــي قســد ويؤكــد رفــض بــاده ألي عمليــة عســكرية تركيــة داخــل 

األراضــي الســورية

قائــد القيــادة األمريكيــة الوســطى الجنــرال "مايــكل كوريــا"  يصــل إلــى شــمال     
شــرقي ســوريا ويلتقــي بالقائــد العــام لقســد "مظلــوم عبــدي"

ــجلي"      ــة "عوس ــي قري ــائري ف ــال عش ــة اقتت ــن نتيج ــة 3 آخري ــخص وإصاب ــل ش مقت
ــب ــرقي حل ــج ش ــة منب ــف مدين بري

وفاة شابين غرقًا في قناة للري قرب قرية "خنيز" بريف الرقة الشمالي    

دخول دورية عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى مقر الفرقة 17 شمال الرقة    

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل نحــو 50 شــابًا علــى حواجزهــا العســكرية بريــف     
الرقــة الغربــي وتســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري

الطيــران المســّير التركــي يســتهدف موقعــًا عســكريًا لقــوات النظــام قــرب قريــة "زور     
مغــار" التابعــة لمدينــة عيــن العــرب شــرقي حلــب

قــوات التحالــف الدولــي تعتقــل 19 شــخصًا بالتعــاون مــع قســد بحملــة مداهمــات     
فــي منطقــة "الهــول" شــرقي الحســكة
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قــوات النظــام تنشــر مدافــع وراجمــات صواريــخ فــي منطقتــي "عيــن العــرب وعيــن     

عيســى" علــى الحــدود الســورية التركيــة بالتنســيق مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل عــددًا مــن الشــبان فــي مدينــة "الشــدادي"     

جنــوب الحســكة وتســوقهم إلــى معســكرات التجنيــد اإلجبــاري

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد عنصريــن مــن قســد كانــوا يســتعدون لمهاجمــة منطقة     

"نبع الســام" شــمال شــرقي ســوريا

ــده      ــى قواع ــتية إل ــاعدات لوجس ــلحة ومس ــة أس ــتقدم قافل ــي يس ــف الدول التحال

العســكرية بريــف الحســكة قادمــة مــن شــمال العــراق

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي قريــة     

"العبــوش" بريــف تــل تمــر شــمالي الحســكة

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي قريــة     

"الــدردارة" شــمال الحســكة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــن حملــة تجنيــد إجبــاري فــي مدينتــي "منبــج     

والطبقــة" بريفــي حلــب و الرقــة

ــة      ــرة مســّيرة تركي ــوزان" بقصــف طائ ــن محمــد ب ــة فــي قســد "بروي ــل القيادي مقت

ــن العــرب شــرقي حلــب ــة عي علــى مدين

الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع لقــوات قســد فــي ناحيــة     

تــل رفعــت بريــف حلــب الشــمالي

الجيــش التركــي يقصــف مواقــع لقــوات قســد فــي محيــط منبــج بريــف حلــب     

الشــرقي

بوســاطة روســية.. اتفــاق بيــن "PYD" ونظــام األســد لتزويــد األخيــر بالنفــط فــي شــمال     

ــوريا شرق س
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قــوات ســوريا الديمقراطيــة تجــري تدريبــات عســكرية بالذخيــرة الحيــة داخــل الفرقــة     
"17" شــمال الرقــة

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام بقصــف مدفعــي تركــي اســتهدف قريــة أبو راســين     
شــمالي الحسكة

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي مدينة     
ــل رفعت ت

ديــر الــزور: اشــتباك بيــن دوريــة تابعــة لقســد ومهربيــن فــي مدينــة البصيــرة دون ورود     
معلومــات عــن إصابــات

منظمــة الهــال األحمــر التابعــة لنظــام األســد تعلــن تســليم 146 طفــل وســيدة مــن     
عائــات تنظيــم الدولــة الطاجيكييــن المحتجزيــن فــي مخيــم الهــول شــرق الحســكة 

إلــى وفــد طاجيكــي يرأســه ســفير طاجكســتان

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بقذائــف المدفعيــة نقطة عســكرية مشــتركة     
لقــوات النظــام وقســد فــي محيــط قريــة "الخالديــة" شــمال الرقة

ــة جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن      ــة مــن 5 أفــراد بجــروح متفاوت ــة مكون ــة عائل إصاب
ــزور ــة" شــرقي ديرال ــة "المريعي مخلفــات الحــرب فــي قري

لمهاجمــة      يســتعدون  كانــوا  مــن قســد  7 عناصــر  تحييــد  التركيــة:  الدفــاع  وزارة 
ســوريا وشــرقي  شــمال  الفــرات"  ودرع  الســام  "نبــع  منطقتــي 

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي مدينة     
"تــل رفعــت" شــمال حلب

ــى مطــار      ــات ومدرعــات إل ــزات عســكرية تتضمــن دباب قــوات النظــام تســتقدم تعزي
ــة ــي الرق ــكري غرب ــة العس الطبق

ــكرية      ــا العس ــى حواجزه ــبان عل ــن الش ــددا م ــل ع ــة تعتق ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

ــاري ــد اإلجب ــكرات التجني ــى معس ــوقهم إل ــكة وتس ــة الحس ــي مدين ف
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مقتــل 4 عناصــر مــن قســد بقصــف طائــرة مســّيرة تركيــة قــرب مخيــم تــل الســمن     

جنــوب بلــدة عيــن عيســى فــي ريــف الرقــة

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بهجــوم لخايــا تنظيــم الدولــة علــى     

نقطــة عســكرية فــي محيــط مدينــة "معــدان" شــرقي الرقــة

التحالــف الدولــي يعتقــل شــخصين بعمليــة إنــزال جــوي فــي قريــة "رطلــة" جنــوب     

الرقــة

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام برصــاص مســلحين مجهوليــن فــي منطقــة "غــرز"     

شــرقي مدينــة درعــا

مقتــل 3 عناصــر مــن تنظيــم الدولــة وإصابــة آخريــن بقصــف جوي مــن الطيــران الحربي     

الروســي فــي باديــة الرصافة غربــي الرقة

وفــاة طفــل جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي قريــة "األحمديــة"     

بريــف تــل أبيــض شــمال الرقــة
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المناطق المحررة

ــق      ــى طري ــود عل ــة وق ــي محط ــم ف ــق ضخ ــدالع حري ــوري: ان ــي الس ــاع المدن الدف
ــمالي ــب الش ــف حل ــي ري ــرس ف ــن - جندي عفري

المدفعيــة التركيــة تســتهدف رتــا عســكريًا لقســد بيــن منطقتــي "إحــرص - حربــل"     
فــي ريــف حلــب الشــمالي بقذائــف المدفعيــة

حملــة ســخرية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن رســوم لخريطــة لقــوات     
النظــام بشــأن العمليــة التركيــة المرتقبــة

قصــف مــن قبــل قــوات النظــام يســتهدف قريتــْي مكلبيــس والهباطــة فــي ريــف     
حلــب الغربــي

الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة شــخصين جــراء حادثــْي ســير منفصليــن وقعــا فــي     
بلــدة بســامس جنوبــي إدلــب وطريــق المســطومة قــرب مدينــة إدلــب

بيــان المنظمــات: تقليــص التفويــض إلــى 6 أشــهر سيســبب آثــارًا ضــارة كبيــرة علــى     
االســتجابة اإلنســانية وســيؤدي إلــى خلــل واضطــراب فــي االســتجابة والضغــط علــى 

المنظمــات وازديــاد المخاطــر

تحالــف "المنظمــات الســورية غيــر الحكوميــة" تقــول في بيــان إن إيصال المســاعدات     
اإلنســانية إلــى شــمالي غــرب ســوريا "مرتهن بتجاذبــات سياســية دولية".

ــة      ــى رفــض نقــل مــكان اجتماعــات اللجن ــة التفــاوض الســورية يشــدد عل رئيــس هيئ
الدســتورية مــن مقــار األمــم المتحــدة أو مــن تحــت إشــرافها باعتبارهــا الجهــة 

الوحيــدة المعنيــة بتنفيــذ القــرار 2254

فريــق منســقو اســتجابة ســوريا يقــول إنــه مــن المتوقــع أن الكميــات المخزنــة حالًيــا     
مــن مــادة القمــح فــي مناطــق إدلــب وحلــب كافــة غيــر قــادرة علــى تأميــن احتياجــات 

المنطقــة ألكثــر مــن ســتة أشــهر فقــط

فصائــل غرفــة عمليــات "الفتــح المبيــن" تعلــن تمكنهــا مــن قتــل 3 عناصــر مــن قــوات     
النظــام قنصــاً فــي بلــدة كفــر حلــب وعنصــر آخــر فــي بلــدة ميزنــاز بريــف حلــب الغربــي
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مقتــل 4 عناصــر ســابقين فــي صفــوف فصائــل المعارضــة علــى يــد قيــادي أمنــي     
ســابق فــي هيئــة تحريــر الشــام فــي ريــف درعــا الغربــي

انــدالع حريــق ضخــم فــي إحــدى محطــات تكريــر الوقــود البدائيــة فــي قريــة "ترحين"     
بريــف مدينــة البــاب شــرقي حلــب بســبب تســرب الوقود

أنباء طرح فئة نقدية بقيمة 10 آالف ليرة سورية تعود إلى الواجهة من جديد    

قــوى األمــن العــام والشــرطة تتمكــن مــن ضبــط و تفكيــك عبــوة ناســفة بالقــرب مــن     
مخيــم "ترنــدة" فــي محيــط مدينــة عفريــن شــمال حلب

ــذ      ــوريا من ــي س ــمال غرب ــات ش ــي مخيم ــبت ف ــق نش ــتجابة: 109 حرائ ــقو االس منس
بدايــة العــام الحالــي نتيجــة االســتخدام غيــر اآلمــن لمواقــد الطهــي وتســرب الغــاز أو 

حــدوث مــاس كهربائــي فــي مــواد اإلنــارة

ــاة      ــن قن ــراب م ــن االقت ــال م ــع األطف ــي لمن ــو األهال ــوري يدع ــي الس ــاع المدن الدف
ــي ــب الغرب ــف إدل ــروج بري ــهل ال ــاء وس ــن الزرق ــي عي ــن منطقت ــة بي ــري الواصل ال

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة مدنــي إثــر حــادث ســير بدراجــة ناريــة علــى الطريــق     
الدولــي قــرب بلــدة "ســلة الزهــور" جنــوب غربــي إدلــب

ــاة ألنهــا خطــرة بســبب      ــب بالســكان عــدم الســباحة فــي القن ــي: نهي الدفــاع المدن
ــة كمــا يصعــب الخــروج منهــا بســبب  ــؤدي لتشــنجات عضلي ــرودة مياههــا وقــد ت ب

ــة ــا المائل حوافه

فرقــة أحــرار الشــرقية التابعــة لحركــة التحريــر والبنــاء العاملــة ضمــن الجيــش الوطنــي     
ــى  ــكرية إل ــدات العس ــي الوح ــهرية ف ــا الش ــب مقاتليه ــع روات ــوم برف ــوري تق الس

1200 ليــرة تركــي ضمــن نظــام "المنحــة الشــهرية"

انــزالق ســيارة تحمــل براميــل زيتــون وعطــون علــى طريــق حــارم - ســلقين بريــف إدلــب     
الشمالي

ــر مــاء قــرب      ــام جــراء ســقوطهم فــي بئ ــون فــي رعــي األغن وفــاة 3 أطفــال يعمل
ــب ــدة ســردين غربــي إدل بل



راصد نما للنصف الثاني من شهر تموز - يوليو 2022

Page 23

ــة      ــوة ناســفة بســيارة عســكرية وســط مدين ــة نتيجــة انفجــار عب وقــوع أضــرار مادي
ــب الشــمالي إعــزاز بريــف حل

قتلــى وجرحــى مدنيــون جــراء قصــف جــوي مــن الطيــران الروســي علــى بلــدة     
"الجديــدة" فــي ريــف جســر الشــغور غربــي إدلــب

قــوات النظــام تســتقدم تعزيــزات عســكرية إلــى نقــاط التمــاس مــع الجيــش الوطنــي     
الســوري بريــف "تــل أبيــض" الغربــي شــمال الرقــة

الطيــران الحربــي الروســي يشــن عــدة غــارات بالصواريــخ الفراغيــة علــى محيــط بلــدة     
"اليعقوبيــة" بريــف جســر الشــغور غربــي إدلــب

ــيا      ــام و روس ــوات النظ ــل ق ــن قب ــًا م ــق 216 هجوم ــوري: توثي ــي الس ــاع المدن الدف
ــي 2022 ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــوريا من ــي س ــمال غرب ــق ش ــى مناط عل

قــوات النظــام تســتهدف بصــاروخ مضــاد للــدروع جرافــة مدنيــة فــي محيــط بلــدة     
"ســرجة" جنوبــي إدلــب

قوات األسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي    
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ــتهدف      ــد اس ــق قس ــدره مناط ــف مص ــر قص ــان إث ــل الضم ــن ت ــة م ــرأة نازح ــل ام مقت
ــخ ــب بالصواري ــف حل ــزاز بري ــة اع ــراف مدين أط

ــيا      ــام و روس ــوات النظ ــل ق ــن قب ــا م ــق 227 هجوم ــوري: توثي ــي الس ــاع المدن الدف
ــي ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــوريا من ــي س ــمال غرب ــي ش ــا ف ــة لهم ــيات الموالي والميليش

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة رجــل وإصابــة 5 آخريــن بجــروح جــراء 5 حــوادث ســير     
متفرقــة فــي شــمال غربــي ســوريا خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة

قوات النظام تستهدف محيط بلدة "النيرب" شرقي إدلب بقذائف المدفعية    

انفجار سيارة مفخخة ثانية في قرية "الجطل" بريف جرابلس  شرقي حلب    

ــة      ــن بقصــف صاروخــي اســتهدف القاعــدة العســكرية التركي ــن تركّيي ــل جندّيي مقت
ــن" بريــف حلــب الشــمالي ــدة "كلجبري فــي بل

ــة      ــة وفــاة غرقــًا فــي المســطحات المائي ــق 28 حال ــي الســوري: توثي الدفــاع المدن
ــي 2022 ــة العــام الحال ــذ بداي بشــمال غربــي ســوريا من

فريــق "منســقو اســتجابة ســوريا": وفــاة 4 أطفــال وإصابــة 23 شــخصًا جــراء انــدالع     
116 حريقــًا فــي مخيمــات شــمال غربــي ســوريا منــذ بدايــة العــام الحالــي 2022

وفاة فتى غرقا بمياه بحيرة ميدانكي في ريف عفرين شمالي حلب    

المجلــس اإلســامي الســوري يصــدر بيانــا يدعــو فيــه المشــايخ والخطبــاء والمفتيــن     
أن يكــون عنــوان خطبــة الجمعــة "ال إرهــاب يفــوق إرهــاب عصابــة األســد"

إدارة الكــوارث والطــوارئ التركيــة "آفــاد" توقــع اتفاقيــة مــع منظمــة الهــال األحمر     
القطــري لبنــاء قريــة ســكنية للنازحيــن فــي منطقــة البــاب بريــف حلب الشــرقي

ــة "درع      ــة منطق ــوا مهاجم ــد حاول ــن قس ــر م ــد 7 عناص ــة: تحيي ــاع التركي وزارة الدف
ــوريا ــمال س ــرات" ش الف

الدفــاع المدنــي الســوري: وفــاة شــابين غرقــًا أثنــاء الســباحة فــي أحــد األوديــة التــي     
تتجمــع فيهــا الميــاه علــى طريــق "اعــزاز - نيــارة" بريــف حلــب الشــمالي
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

بيــان أمريكــي عراقــي مشــترك: نؤكــد علــى أهميــة تشــكيل حكومة عراقيــة جديدة 
تســتجيب إلرادة العراقييــن واحترام العراق واســتقاله

وزارة الداخليــة الســعودية تلغــي إقامــات 5 رجــال أعمــال ســوريين ينحــدرون من مدينة 
حلــب الرتباطهــم بميليشــيا "حــزب اهلل" اللبناني ونظام األســد

الخارجيــة الروســية: االتحــاد األوروبــي اســتخدم العمليــة الخاصــة فــي أوكرانيــا ذريعــة 
إلخفــاء أخطــاء سياســاته االقتصادية

ــب  ــووي واج ــران الن ــج إي ــد برنام ــكري ض ــار عس ــداد خي ــرائيلي: إع ــس األركان اإلس رئي
ــي ــن القوم ــم لألم ــر مه ــي وأم أخاق

ــة  ــى العاصمــة اإليراني ــارة رســمية إل ــب أردوغــان يجــري زي ــس التركــي رجــب طي الرئي
ــم رئيســي ــي إبراهي ــره اإليران ــة لدعــوة نظي طهــران تلبي

أردوغان: سنجمد انضمام السويد وفنلندا للناتو إن لم تفيا بشروطنا

ــة  ــا المتعلق ــا لتركي ــول تعهداته ــويد ح ــن الس ــدة م ــرات جي ــرى مؤش ــان: ال ن أردوغ
ــو ــى النات ــام إل ــب االنضم بطل

الفــروف: إذا واصــل الغــرب تزويــد كييــف بأســلحة بعيــدة المــدى فــإن أهــداف 
عمليتنــا العســكرية فــي أوكرانيــا ســتتحرك ألبعــد مــن ذلــك

االتحــاد األوروبــي يعلــن فــي بيــان فــرض عقوبــات علــى 10 شــخصيات وشــركتين 
ســوريتين بتهمــة تجنيــد مقاتليــن ســوريين وفلســطينيين فــي أوكرانيــا وليبيــا

الجيــش األردنــي يعلــن إحبــاط محاولــة تســلل وتهريــب كميــات مــن األســلحة والذخيرة 
علــى الحــدود مع ســوريا

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: ســنزف للعالــم بشــرى توقيــع االتفاقيــة بيــن 
روســيا و أوكرانيــا لتجــاوز مشــكلة شــحن الحبــوب
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الكرمليــن: االتفــاق بشــأن الحبــوب مهــم لنــا بســبب أزمــة الغــذاء الوشــيكة ومــن 
الضــروري فتــح طــرق اإلمــداد لألســواق العالميــة

الملــك األردنــي "عبــد اهلل الثانــي": نواجــه هجمــات منتظمــة علــى حدودنا الشــمالية 
مــن ميليشــيات لهــا عاقــة مــع إيران

لبنانيــون يهاجمــون مخيمــًا لاجئيــن الســوريين ويحرقــون عــددًا مــن خيامــه فــي بلــدة 

تــل حيــاة بمنطقــة عــكار اللبنانيــة

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

آفــاق عــودة الالجئــني الســوريني يف تركيــا عنــوان دراســة نرشهــا مركــز حرمــون 

للدراســات املعــارصة ناقــش فيهــا دوافــع التطلعــات إىل عــودة الالجئــني الســوريني 

ــات الكميــة والنوعيــة، خــالل العامــني )2017–2018(.  ــاًء عــى تحليــل البيان ــا، بن يف تركي
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سادسا: رؤية تحليلية

العمليــة التركيــة مــا بيــن التأجيــل وااللغــاء هــي محــور مــا شــغلت النقاشــات حــول 

القضيــة الســورية، حيــث يتضــح بــأن تركيــا ســعت دبلوماســيا الــى تأميــن غطــاء 

دبلوماســي لعمليتهــا العســكرية، وهــو مــا عجــزت عنــه حيــث قوبلــت برفــض 

أمريكــي أوروبــي وروســي إيرانــي ممــا جعــل تركيــا أمــام مأزقــا بعــد إعانهــا عــن 

نيتهــا شــن العمليــة العســكرية، وممــا زاد مــن التحديــات امــام تركيــا هــو التكلفــة 

ــي  ــدء ف ــرار الب ــاذ ق ــي اتخ ــا ف ــة ترده ــا نتيج ــا تدفعه ــت تركي ــي بات ــة الت الميداني

العمليــة العســكرية حيــث نجــح النظــام فــي زيــادة انتشــاره العســكري فــي مناطــق 

ســيطرة قســد باإلضافــة الــى ارتفــاع حجــم التنســيق بيــن قســد والنظــام الــى 

مســتويات تعتبــر جديــدة حيــث قــام النظــام بإجــراء منــاورات عســكرية مشــتركة مــع 

قســد وعليــه فيبــدو أن صانــع القــرار التركــي خرج خاســرا فــي جولته االولــي للترويج 

ــرك، وهــو  ــع القــرار الت ــدو أن صان ــدة أمــام هــذا المــأزق فيب ــة عســكرية جدي لعملي

ســيكون أمــام خياريــن أمــا الغــاء قــرار العلميــة العســكرية بالكامــل أو شــن علميــة 

عســكرية مفاجئــة هــذه المــرة لــن يتــم التمهيــد الدبلوماســي لهــا ويبقــى مقــدار 

المخاطــرة التــي ســيتحملها صانــع القــرار التركــي ســواء علــى مســتوى الحســابات 

ــي  ــل ف ــو الفيص ــي ه ــي الخارج ــط الدول ــى الضغ ــة ال ــة باإلضاف ــة االنتخابي الداخلي

ترجيــح أحــد الخياريــن وســتكون قمــة اردوغــان- بوتيــن القادمــة قمــة أساســية فــي 

تحــددي الوجــه التركــي . 



»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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