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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

ــوار  ــة الح ــى طاول ــوس إل ــراف الجل ــع األط ــى جمي ــب عل ــي: يج ــة الترك ــر الخارجي وزي
وإنهــاء الصــراع فــي ســوريا، ولكــن النظــام ال يؤمــن بالحــل السياســي إلنهــاء الصــراع 

فــي ســوريا

ــدا  ــا أب ــم نخذله ــن ل ــا ونح ــق بتركي ــورية( تث ــة )الس ــي: المعارض ــة الترك ــر الخارجي وزي
ــوريا ــي س ــن ف ــام الدائمي ــتقرار والس ــال االس ــرط إلح ــم ش ــا إن التفاه ــا قلن وإنم

ــة الخضــراء شــمال  ــة ســقطت قــرب القري ــي: قذائــف صاروخي ــف الدول قــوات التحال
ــات ــجيل إصاب ــوريا دون تس ــرقي س ش

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 5 عناصــر مــن قســد هاجمــوا مناطــق "درع الفــرات 
وغصــن الزيتــون ونبــع الســام" شــمال وشــرقي ســوريا

ــع  ــة "نب ــة منطق ــوا مهاجم ــد حاول ــن قس ــر م ــد 4 عناص ــة: تحيي ــاع التركي وزارة الدف
الســام" شــمال شــرقي ســوريا

الرئيــس اللبنانــي "ميشــال عــون": ســعي بعــض الــدول لدمــج  الاجئيــن الســوريين 
ــا ــان به ــل لبن ــن يقب ــة ل ــي جريم ــع اللبنان بالمجتم

الخارجيــة األمريكيــة: نطالــب نظــام األســد باســتخدام نفــوذه إلطــاق ســراح المواطــن 
األمريكــي "أوســتن تايــس"، معلوماتنــا تؤكــد أن النظــام اعتقــل الصحفــي األمريكي 

فــي دمشــق
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المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة: لــدى نظــام األســد فرصــة إلطاق ســراح "تايس" 
الــذي اختفــى فــي ســوريا قبل 10 ســنوات

وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو خــال مقابلــة تلفزيونيــة: بعدمــا تحــدث 
الرئيــس أردوغــان عــن خطــوات إلعــادة مليــون شــخص للشــمال الســوري بــدأوا بقصــف 
ــى  ــن عل ــوريين الحاصلي ــن الس ــخص م ــف ش ــاون، 120 أل ــف اله ــق بقذائ ــك المناط تل
الجنســية التركيــة يحــق لهــم التصويــت فــي االنتخابــات، 60 إلــى 70 بالمئــة مــن 
الســوريين يقولــون إنهــم يريــدون العــودة إلــى بادهــم حــال مــا أصبــح هنــاك عــودة 

آمنــة

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان: ليــس لدينــا أطمــاع فــي أراضي ســوريا والشــعب 
الســوري هــم أشــقاؤنا ونولــي أهميــة لوحــدة أراضيهــم ويتعيــن على النظــام إدراك 

لك  ذ
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ــا مــن  ــى خطــوات متقدمــة مــع ســوريا يمكنن ــا اإلقــدام عل أردوغــان: يتوجــب علين
خالهــا إفســاد العديــد مــن المخططــات فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم اإلســامي 

ــات المتحــدة وقــوات التحالــف هــم المغــذون لإلرهــاب فــي ســوريا  أردوغــان: الوالي
ــون يواصلــون ذلــك فــي المقــام األول لقــد قامــوا بذلــك دون هــوادة وال يزال

أردوغان: هدفنا ليس الفوز على األسد بل مكافحة اإلرهاب

ــف  ــكو": موق ــوريا "دان ستوينيس ــى س ــي إل ــاد األوروب ــة االتح ــال بعث ــم بأعم القائ
االتحــاد األوروبــي مــن التطبيــع مــع نظــام األســد ال يــزال ثابتــًا حيــث ال يوجــد تطبيــع 

ــات أو إعــادة إعمــار قبــل أن يكــون هنــاك عمليــة سياســية أو رفــع عقوب

المتحــدة  النظــام رفقــة منســق األمــم  زيارتــي لمناطــق ســيطرة  ستوينيســكو: 
للشــؤون اإلنســانية فــي ســوريا "عمــران رضــا" كانــت لمعرفــة االحتياجــات اإلنســانية 

علــى األرض وليــس لشــرعنة األســد

رئيــس الــوزراء التركــي الســابق "أحمــد داوود أوغلــو": ال يمكــن إعــادة الاجئيــن 
الســوريين فــي تركيــا ولــو ضمــن إطــار العــودة الطوعيــة لعــدم توافــر الشــروط 
المناســبة لعودتهــم وأهمهــا االنتقــال السياســي الــذي نــص عليــه القــرار 2254 

الصــادر عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة

المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة "نيــد برايــس": قبــل 9 ســنوات مــن اليــوم 
ــة فــي الغوطــة بســوريا ممــا أســفر عــن  اســتخدم نظــام األســد األســلحة الكيماوي

مقتــل أكثــر مــن 1400 شــخصا وإصابــة الكثيريــن

وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو: ال يجــب أن يكــون هنــاك شــروط 
مســبقة للحــوار مــع ســوريا والحــوار يجــب أن يهــدف لعــودة آمنــة لاجئيــن وتنظيــف 

ــا البــاد مــن اإلرهابييــن وتأميــن حدودن

 وزير الخارجية التركي: هناك حوار يجري بين أجهزة المخابرات في سوريا وتركيا
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جاويــش أوغلــو: النظــام غيــر قــادر علــى محاربــة "اإلرهابييــن" فــي ســوريا لذلــك 
العمليــة ضــد )قســد( هــي حــق بالنســبة لنــا خاصــة وأنهــم ســبق وأن هاجمونــا

وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة نظــام األســد: إذا أرادت تركيــا إعــادة العاقــات لســابق 
عهدهــا يجــب عليهــا ســحب قواتهــا مــن ســوريا ووقــف دعمهــا للتنظيمــات اإلرهابية

ــد  ــال التصعي ــق حي ــق عمي ــعر بقل ــدة تش ــات المتح ــة: الوالي ــة األمريكي وزارة الخارجي
ــوريا ــي س ــمالية ف ــدود الش ــول الح ــى ط ــكري عل العس

ــاب و الحســكة  ــن فــي مــدن الب ــا مدنيي ــة: نأســف لســقوط ضحاي ــة األمريكي الخارجي
ــار ــع األطــراف للحفــاظ علــى خطــوط وقــف إطــاق الن وغيرهمــا وندعــو جمي

القيــادة األمريكيــة الوســطى: قواتنــا ال تــزال فــي ســوريا لضمــان الهزيمــة الدائمــة 
لتنظيــم الدولــة

وزيــر الخارجيــة التركــي "مولــود جاويــش أوغلــو" يلتقــي ســالم المســلط رئيــس 
االئتــاف الوطنــي الســوري وبــدر جامــوس رئيــس هيئــة التفــاوض وعبــد الرحمــن 

مصطفــى رئيــس وزراء الحكومــة المؤقتــة
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 جاويــش أوغلــو: نقــدر وندعــم مســاهمة المعارضــة الســورية في العملية السياســية 
فــي إطــار قــرار مجلــس األمــن الدولي رقــم 2254

الرئيــس التركــي "رجــب طيــب أردوغــان": أعلــن للعالــم أجمــع أن نضالنــا مســتمر حتــى 
نؤمــن حدودنــا الجنوبيــة بممــر عمقــه 30 كيلومتــرًا

أردوغــان: ســنواصل عملياتنــا وفــق خططنــا وأولوياتنــا األمنيــة على حدودنــا الجنوبية 
فــي أي مــكان وبــأي لحظة

نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة "فيدانــت باتــل": الواليــات المتحــدة 
ال تنــوي تطويــر عاقتهــا الدبلوماســية مــع نظــام األســد وال تدعــم تطبيــع عاقــات 

الــدول األخــرى معــه

ــا  ــزام م ــيا الت ــدة و روس ــات المتح ــب الوالي ــي آكار: نطال ــي خلوص ــاع الترك ــر الدف وزي
ــام 2019 ــوريا ع ــمالي س ــاع ش ــب األوض ــه لترتي ــق علي ف اُتّ

ــه  ــغ ذروت ــوريا بل ــي س ــد ف ــة: التصعي ــطى األمريكي ــادة الوس ــم القي ــدث باس المتح
ــع ــدأ بالتراج ــة وب ــام الماضي ــال األي خ

ــرض  ــدول يفت ــة ل ــا المواقــف العدائي ــب أردوغــان": تزعجن الرئيــس التركــي "رجــب طي
ــا وكذلــك دعمهــا للجهــات التــي تتبنــى مثــل هــذه المواقــف أنهــا حليفــة لن

ــادرة مــن خــال اتباعهــا اســتراتيجية  ــة تأخــذ زمــام المب ــا أصبحــت دول أردوغــان: تركي
ــدات مــن مصدرهــا ــع التهدي من

المبعــوث البريطانــي الخــاص إلــى ســوريا "جوناثــان هارغريفــز": الاجئــون الســوريون 
الذيــن يعــودون إلــى مناطــق ســيطرة نظــام األســد يعانــون مــن انتهــاكات جســيمة 

ويتعرضــون لاضطهــاد مــن قبــل أجهزتــه األمنيــة والميليشــيات المواليــة لــه 

نائــب المندوبــة األمريكيــة لــدى األمــم المتحــدة "ريتشــارد ميلــز": الواليــات المتحــدة 
تشــعر بالقلــق إزاء التأخيــرات غيــر المبــررة وغيــر الضروريــة لدفــع عمليــة اللجنــة 

ــة ــل اللجن ــوري لعم ــتئناف الف ــى االس ــو إل ــورية وتدع ــتورية الس الدس



راصد نما للنصف الثاني من شهر آب - أغسطس 2022

Page 7

ثانيا: الحراك السياسي

ــة  ــلحة المحرم ــتخدام األس ــد باس ــام األس ــتمرار نظ ــوري: اس ــي الس ــاف الوطن االئت
دوليــًا ضــد الشــعب الســوري منــذ 10 ســنوات يبيــن "تأصــل الطبيعــة اإلجراميــة للعصابة 

الحاكمــة وعــدم اكتراثهــا إال بالعنــف واعتمــاد النهــج العســكري"

قراراتهــا  تجــاه  مســؤولياتها  تحمــل  المتحــدة  األمــم  علــى  الوطنــي:  االئتــاف 
المتعلقــة بســوريا وال ســيما قــرار مجلــس األمــن 2254 للوصــول إلــى انتقــال سياســي 

ــوري ــعب الس ــات الش ــي تطلع ــامل يلب ش

ــد  ــم ض ــرب وجرائ ــم ح ــر جرائ ــو تظه ــع فيدي ــورا ومقاط ــدرس ص ــي ي ــاء الفرنس القض
اإلنســانية يتهــم فيهــا النظــام فــي حــّي التضامــن فــي دمشــق عــام 2013 وفــق مــا 

أكدتــه النيابــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب



راصد نما للنصف الثاني من شهر آب - أغسطس 2022

Page 8

الســلطات األردنيــة تطلــب مــن نظــام األســد إغــاق ورشــتين علــى األقــل إلنتــاج 
ــوب الســوري بالقــرب مــن  المخــدرات فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته فــي الجن

الحــدود األردنيــة

المجلــس اإلســامي الســوري: اســتهداف النظــام لألســواق واألحيــاء الســكنية فــي 
مدينــة البــاب يؤكــد أّن هــذه العصابــة األســدية الحاكمــة مجرمــة إرهابيــة ال يمكــن 

التصالــح معهــا بحــال مــن األحــوال

المجلــس اإلســامي: اختيــار الزمــرة الحاكمــة لتوقيــت هــذا العــدوان هــو رد علــى كل 
مــن يــروج للتفــاوض أو التصالــح معهــا ويؤكــد الحقيقــة القاطعــة أّن هــذا النظــام ال 

يمكــن اجتثاثــه وال ردعــه إال بالقــوة واإلرغــام

أو تتقلــص  أن تنتهــي  الســوريين ال يمكــن  الســوري: معانــاة  الوطنــي  االئتــاف 
بوجــود نظــام األســد وحلفائــه والميليشــيات التــي تعمــل معــه، هــذه الجرائــم لــن 
تغيــر مــن أهــداف الشــعب الســوري الــذي يقــدم التضحيــات منــذ 11 عامــًا فــي ســبيل 
الخــاص مــن نظــام األســد، نطالــب بالتحــرك الدولــي الفــوري وإدانــة هــذه الجريمــة 
التــي اســتهدفت ســوقًا شــعبيًا فــي مدينــة البــاب ومحاســبة مرتكبيهــا الذيــن باتــوا 
يمتلكــون ســجًا مليئــًا بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، نطالــب بتأميــن حمايــة 
دوليــة للمناطــق المحــررة مــن ســوريا تفاديــًا لتعميــق المأســاة اإلنســانية التــي تحــل 
ــي  ــش الوطن ــب بالجي ــن، نهي ــن النازحي ــى أرواح مايي بالشــعب الســوري وحفاظــًا عل
الســوري التصــدي لهــذه القــوات اإلرهابيــة والــرد عليهــا بمــا يشــكل رادعــًا لهــا عــن 

اســتهداف المزيــد مــن المدنييــن

ــا حبــوش": كشــفت مجــزرة الكيمــاوي  ــب رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري "رب نائ
التــي اســتهدفت أبنــاء الغوطــة الشــرقية بريف دمشــق فــي آب 2013 زيــف الخطوط 
الحمــراء، ومهــدت لنظــام األســد المجــرم الطريــق لكيمــاوي آخــر ولجرائــم عديــدة، مــا 

نــزال نطالــب بمحاســبة القتلــة
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وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد يــزور العاصمة الروســية موســكو لبحــث تطورات 
األوضــاع الميدانيــة فــي ســوريا وفق صحيفــة "الوطــن" الموالية

رئيــس االئتــاف الوطنــي الســوري المعــارض "ســالم المســلط" يقــول لصحيفــة ينــي 
ــس  ــرار مجل ــه لق ــو تطبيق ــد ه ــام األس ــع نظ ــة م ــرط المصالح ــة إن ش ــفق التركي ش

األمــن رقــم 2254

ــران  ــة طه ــات قم ــق مخرج ــم تطبي ــروف": يت ــيرغي الف ــي "س ــة الروس ــر الخارجي وزي
واتفاقــات مســار أســتانة بشــأن ســوريا ومــن الممكــن العــودة إلــى االتفاقيــات بيــن 

ــا عــام 1998 ســوريا و تركي

ــة  ــدار إدان ــن بإص ــس األم ــدة و مجل ــم المتح ــب األم ــد تطال ــام األس ــة نظ وزارة خارجي
واضحــة وصريحــة لمــا وصفتهــا باالعتــداءات اإلســرائيلية المتكــررة علــى مواقــع 
ــتهدف  ــذي اس ــر ال ــف األخي ــد القص ــوريا بع ــي س ــة ف ــيات اإليراني ــام والميليش النظ

نقاطــا فــي طرطــوس ومصيــاف 

صحيفــة "نيويــورك تايمــز" األمريكيــة: إيــران ونظــام األســد قــررا اســتهداف القواعــد 
األميركيــة فــي ســوريا مقابــل كل هجــوم إســرائيلي علــى المواقــع اإليرانيــة فــي 

البــاد

ــدم  ــة ع ــيات الموالي ــران والميليش ــن إي ــب م ــام طل ــز": النظ ــورك تايم ــة "نيوي صحيف
ــاملة. ــرب ش ــدالع ح ــر بان ــي ال يغام ــورية ك ــي الس ــن األراض ــرائيل م ــة إس مهاجم



راصد نما للنصف الثاني من شهر آب - أغسطس 2022

Page 10

ثالثًا: التطورات الميدانية

مناطق النظام:
بــدء تنفيــذ اتفــاق مدينــة طفــس بدخــول 20 عنصــرًا مــن قــوات النظــام إلــى مبنــى     

مؤسســة اإلســمنت إلنشــاء نقطــة عســكرية مؤقتــة

مقتــل 16 عنصــرًا مــن قــوات النظــام وإصابــة آخريــن بقصــف جــوي تركــي علــى     
موقــع عســكري فــي تلــة "جارقلــي" غربــي عيــن العــرب بريــف حلــب الشــرقي

ــة اســتهدف ســيارة      ــم الدول ــا تنظي ــل عنصــر مــن قــوات النظــام بهجــوم لخاي  مقت
ــة ــة الرق ــي مدين ــة" غرب ــار "الطبق ــق مط ــى طري ــكرية عل عس

الفصائــل العســكرية تســتهدف مواقــع قــوات النظــام فــي تلــة "أبــو أســعد" شــمال     
الاذقيــة بقذائــف الهــاون

ــة آخــر بجــروح حرجــة جــراء      ــن وإصاب ــة: وفــاة طفلي ــة إف إم" الموالي إذاعــة "المدين
انفجــار لغــم مــن مخلفــات الحــرب أثنــاء لعبهــم فــي أحــد المبانــي المهجــورة فــي 

حــي "مســاكن هنانــو" بمدينــة حلــب

ــل اإلعامــي "أحمــد تيســير العيســى" تحــت      مقت
ــد  ــام األس ــدى نظ ــا ل ــجن صيدناي ــي س ــب ف التعذي

ــنوات ــن 3 س ــر م ــال دام ألكث ــد اعتق بع

طيــران مســّير مجهــول يســتهدف بعــدة غــارات     
ــي  ــي ف ــوري اإليران ــرس الث ــيا الح ــع لميليش مواق

باديــة البوكمــال شــرقي ديرالــزور

ــغ مــن 12 عامــا      ــح أحمــد" البال مقتــل الطفــل "صال
األمــن  فــرع  قــوات  يــد  علــى  التعذيــب  تحــت 
الجنائــي لــدى نظــام األســد فــي حــي العزيزيــة 

بمدينــة حلــب، عناصــر األمــن الجنائــي اعتقلــت الطفــل أمــام أحــد المحــال التجاريــة 
فــي حــي األشــرفية ونقلتــه إلــى فــرع العزيزيــة وبعــد 3 ســاعات أبلغــت ذويــه 
بأنــه أقــدم علــى شــنق نفســه، جثــة الطفــل ظهــرت عليهــا آثــار تعذيــب وصدمــات 

كهربائيــة عنــد اســتامها مــن قبــل ذويــه
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قوات النظام بدأت باالنسحاب من محيط مدينة "طفس" بريف درعا الغربي    

الفصائــل العســكرية تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قــوات النظــام فــي     
ــة "البحصــة" فــي ســهل الغــاب شــمال غربــي  ــة وقري ــركان" شــمال الاذقي ــة الب "تل

حمــاة

ــط      قــوات النظــام تفقــد االتصــال بمجموعــة عســكرية تضــم 13 عنصــرا بينهــم ضاب
ــة "الســخنة" بريــف حمــص الشــرقي فــي بادي

ــن      ــواردة م ــات ال ــًا للبيان ــد: وفق ــام األس ــة نظ ــي حكوم ــة ف ــاالت والتقان وزارة االتص
ــن ــن الجمركيي ــن المخلصي ــي" ع ــم الحكوم ــاء "الدع ــم إلغ ــة ت وزارة المالي

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالصواريــخ نقــاط عســكرية مشــتركة لقــوات     
النظــام و قســد قــرب مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي

وزارة االتصــاالت والتقانــة فــي حكومــة نظــام األســد: إلغــاء "الدعــم الحكومــي" عــن     
ــرة وســنة صنعهــا مــا بعــد عــام  أصحــاب الســيارات الفارهــة ذات االســتطاعات الكبي

2001 ولغايــة 2008

وزارة االتصــاالت والتقانــة فــي حكومــة نظــام األســد: إلغــاء "الدعــم الحكومــي" عــن     
أصحــاب المهــن البحريــة

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام بانفجــار عبــوة ناســفة فــي حــي "الكاشــف" أحــد     
أحيــاء المربــع األمنــي فــي مدينــة درعــا

وزارة الداخليــة لــدى نظــام األســد تعلــن إلقــاء القبــض علــى قاتــل الطفلــة "جــوى     
إســتنبولي" فــي مدينــة حمــص وتبــث اعترافاتــه

مقتــل عنصــر مــن قــوات النظــام وإصابــة 4 آخريــن بانفجــار لغــم أرضــي بســيارة     
عســكرية فــي منطقــة "ســد عويــرض" ضمــن باديــة حمــص الشــرقية

طيران النظام الحربي ينفذ مناورات في منطقة "القلمون" بريف دمشق    

مقتــل القيــادي الســابق فــي فصائــل المعارضــة "تيســير النظامــي" القيــادي الســابق     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة "تســيل" غربــي درعــا

مقتــل "عبــدو عثمــان" قائــد إحــدى مجموعــات الفرقــة الرابعــة التابعــة لقــوات     
ــق ــي دمش ــن غرب ــت ج ــدة بي ــي بل ــن ف ــد مجهولي ــى ي ــام عل النظ
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ــرة ســورية )22      ــغ 100 ألــف لي رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا بمنــح مبل
ــن فــي حكومــة النظــام ــع العاملي دوالر أمريكــي( لجمي

للشــرطة      بدوريــة  ناســفة  عبــوة  بانفجــار  وجرحــى  قتلــى  حــوران:  أحــرار  تجمــع 
العســـكرية الروســـية فـــي بلــدة "المعلقــة" بريــف القنيطــرة الجـــنوبي

العثــور علــى مقبــرة جماعيــة قــرب قريــة "نــّدة" شــرقي اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي     
أثنــاء أعمــال توســعة أحــد الطــرق

"الجيــش األمريكــي: نفذنــا غــارة جويــة فــي ســوريا اســتهدفت مرافــق تســتخدمها     
جماعــات تابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي

ــا مــن هجمــات      ــة قواتن ــزور بســوريا تهــدف لحماي ــة التــي نفذناهــا فــي ديرال الضرب
ــران" جماعــات تدعمهــا إي

وزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام: تســجيل 26 إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا     
فــي مناطــق متفرقــة وحالــة وفــاة واحــدة فــي محافظــة حلــب خــال الـــ24 ســاعة 

الماضيــة
مقتــل اللــواء فــي قــوات النظــام "ضيــاء أحمــد عبــاد" فــي ريــف حلــب والمنحــدر مــن     

ــة القرداحة مدين
تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل طفليــن وإصابة 11 شــخصًا آخريــن إثر انفجار ذخائــر مختلفة     

مــن مخلفــات قــوات النظــام في محافظــة درعا منــذ بداية شــهر آب الجاري
تجمــع أحــرار حــوران: العثــور علــى جثتيــن مجهولتــي الهويــة لشــابين فــي العقــد     

الثالــث مــن العمــر بيــن بلدتــي الدلــي والســحيلية فــي ريــف درعــا الشــمالي
وكالــة أنبــاء النظــام "ســانا"  تعلــن إصابــة شــخصين ووقــوع خســائر ماديــة وانــدالع     

حرائــق جــراء قصــف جــوي إســرائيلي اســتهدف محيــط مدينتــي حمــاة و طرطــوس
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مناطق قسد:

األناضــول: االســتخبارات التركيــة تحيــد المســؤول اإلقليمــي فــي YPG "محســن ياغان"     
فــي عمليــة نفذتهــا بمدينة القامشــلي شــمالي ســوريا

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد شــرقي جرابلــس     
ــب ــف حل بري

الطيــران التركــي يســتهدف بعــدة غــارات موقعــًا عســكريًا لقســد فــي محيــط مدينــة     
"عيــن العــرب" شــرقي حلب

الطيــران التركــي يجــدد اســتهداف مواقــع عســكرية مشــتركة لقســد وقــوات النظام     
فــي قريــة "جارقلــي" غربــي مدينــة عيــن العــرب بريــف حلب الشــرقي

طائــرة مســّيرة تركيــة تشــن غــارة علــى موقــع لقســد جنــوب مدينــة عامــودا بريــف     
الحســكة

الجيــش الوطنــي الســوري يعلــن مقتــل 3 عناصــر مــن قســد وإصابــة آخريــن بعمليــة     
نوعيــة علــى جبهــة "مريميــن" بريــف حلــب الشــمالي

الجيــش التركــي يســتهدف بقذائــف المدفعيــة مواقــع قســد فــي جبــال "زور مغــار     
والشــيوخ" شــرقي مدينــة جرابلــس بريــف حلــب الشــرقي
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ــة      ــزور الجنوبي ــة ديرال ــة تمشــيط فــي بادي ــي" تجــري حمل ميليشــيا "الدفــاع الوطن
ــا تنظيــم الدولــة ضــد خاي

ــف      ــان" بري ــدة "ذيب ــي بل ــوة ف ــي اللط ــن ح ــحب م ــة تنس ــوريا الديمقراطي ــوات س ق
ديرالــزور الشــرقي بعــد 4 أيــام مــن فــرض حصــار كامل عليه بســبب اشــتباكات شــهدها 

الحــي بيــن قســد ومجموعــة مــن المهربيــن

ــة      ــران المســّير التركــي تســتهدف نقطــة عســكرية لقســد فــي قري غــارة مــن الطي
ــكة ــي الحس ــموكة" غرب "ش

انفجــار عبــوة ناســفة بســيارة فــي حــي الوســطى بمدينــة القامشــلي شــمال     
الحســكة

"قسد" تعتقل 33 شابًا في مدينة الطبقة غربي الرقة بهدف التجنيد اإلجباري.    

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تشــن حملــة مداهمــات واعتقــاالت فــي مخيــم "الهــول"     
ــكة بريف الحس

طائــرة مســيرة تســتهدف موقعــًا لقســد فــي مدينــة "تــل رفعــت" بريــف حلــب     
الشــمالي

اشــتباكات بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقســد علــى محــور "حربــل" جنــوب مــارع     
بريــف حلــب

مقتــل الشــقيقين حكيــم و ياســين الهنــداوي و إصابــة الطفــل خليــل عيســى بجــروح     
جــراء مشــاجرة بيــن عائلتيــن فــي شــارع القطــار بمدينــة الرقــة صبــاح اليــوم

الجيــش الوطنــي الســوري يســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة مواقــع قســد فــي  قريــة     
"تــل اللبــن" شــمالي الحســكة

مقتــل طفليــن وإصابــة آخــر جــراء انفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحــرب فــي قريــة     
"الناصرية" شــمال الحســكة

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تعتقــل 11 شــخصًا ضمــن حملتهــا األمنيــة المســتمرة     

ــكة ــرقي الحس ــول" ش ــم "اله ــل مخي ــادس داخ ــوم الس للي
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المناطق المحررة

قــوات النظــام تســتهدف بالرشاشــات الثقيلــة بلــدة معــرة النعســان بريــف إدلــب     
الرشقــي

الدفــاع املــدين يعلــن إصابــة 10 مدنيــن بينهــم امرأتــان يف 6 حــوادث ســر مبناطــق     
مختلفــة يف إدلــب وريفهــا

قصف براجامت الصواريخ يستهدف حرش بلدة بسنقول بريف إدلب الجنويب    

وقفــة احتجاجيــة يف مدينــة البــاب بريــف حلــب الرشقــي ملطالبــة الجهــات املعنيــة     
بإيجــاد حلــول رسيعــة لكارثــة قلــة ميــاه الــرشب يف املدينــة

ــف      ــات قص ــن مخلف ــة م ــة عنقودي ــار قنبل ــراء انفج ــن ج ــة آخري ــخصن وإصاب ــل ش مقت
ســابق لقــوات النظــام خــال عملهــم بالزراعــة عــى أطــراف بلــدة »كنصفــرة« بريــف 

ــويب ــب الجن إدل

شــبكة اإلنــذار املبكــر واالســتجابة لألوبئــة: تســجيل 9 إصابــات جديــدة بفــروس كورونــا     
يف مناطــق شــامل غــريب ســوريا خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة

مشــفى بــاب الهــوى املدعــوم مــن منظمــة ســامز يجــري أوىل عمليــات زراعــة     
الحلــزون يف األذن للمــرة األوىل يف شــامل غــرب ســوريا وهــذه العمليــة متت بشــكل 

مجــاين حيــث متــت لخمســة أطفــال كمرحلــة أوىل

قصــف صاروخــي مصــدره مناطــق ســيطرة قســد يســتهدف أطــراف مدينــة مارع شــامل     
حلب

مقتــل مــدين عــى أطــراف بلــدة مــارع بريــف حلــب الشــاميل جــراء اســتهداف ســيارته     
ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــدره املناط ــه مص ــاروخ موج بص

وقــوات النظــام

مقتل شخص جراء القصف الذي استهدف مدينة الباب رشقي حلب    

إلغــاء املظاهــرة التــي كانــت مقــررة عنــد دوار الســنرت بعــد صــاة الجمعــة لرفــض     
ــت  ــي حصل ــزرة الت ــد املج ــة بع ــر للمدين ــتهداف آخ ــية اس ــام خش ــع النظ ــة م املصالح

ــوم ــاح الي صب
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ــنا      ــوار لس ــة »ث ــن جمع ــب ضم ــب و إدل ــي حل ــق بريف ــدة مناط ــرات يف ع ــروج مظاه خ
ــد ــام األس ــع نظ ــة م ــض املصالح ــى رف ــد ع ــة« للتأكي معارض

ــي      ــق الراع ــى طري ــا ع ــفة وتفجره ــوة ناس ــط  عب ــام تضب ــن الع ــة واألم ــوى الرشط ق
ــي ــب الرشق ــف حل ــاب بري ــة الب يف مدين

ــاري يف      ــه أمــام منزلهــام بعــد تعرضهــم لطلــق ن العثــور عــى جثتــن لرجــل وزوجت
قريــة »كفتــن« بريــف إدلــب الشــاميل

إرضاب كامــل يف مدينــة البــاب بريــف حلــب الرشقــي حــداداً عــى أرواح ضحايــا القصــف     
الصاروخــي الــذي طــال املدينــة يــوم أمــس وخلــف نحــو 45 قتيــاً وجريحــاً

ــرة«      ــرة والفط ــديت »كنصف ــط بل ــة محي ــف املدفعي ــتهدف بقذائ ــام تس ــوات النظ ق
ــويب ــب الجن ــف إدل بري

غارتان من قبل الطائرات الحربية الروسية تستهدف محيط مدينة إدلب    
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الفصائــل العســكرية تعلــن تدمــر جرافــة عســكرية لقــوات النظــام ومقتــل وجــرح     

طاقمهــا عــى محــور رساقــب بريــف إدلــب الرشقــي

اشــتباكات مســلحة بــن عائلتــن عــى طريــق »املحلــق الشــاميل« يف مدينــة البــاب     

رشقــي حلــب

مقتــل القيــادي الســابق يف صفــوف فصائــل املعارضــة »جميــل قســيم الســويدان«     

برصــاص مجهولــن يف بلــدة »الجيــزة« رشقــي درعــا

خــروج مظاهــرة يف ناحيــة »راجــو« مبنطقــة عفريــن شــامل حلــب تهتــف ضــد املجلــس     

املحــي واحتجاجــاً عــى انقطــاع املــاء وغــاء الخبــز

قســد تقصــف بـــ 5صواريــخ منــازل املدنيــن يف قريــة كورمــازة بريــف مدينــة تــل أبيــض     

شــامل الرقــة

خــروج مظاهــرات يف البــاب واعــزاز ومــارع وعفريــن وجرابلــس بريــف حلــب تحــت اســم     

»توحيــد الجيــش الحــر وفتــح الجبهــات مطلبنــا«

صــدور نتائــج امتحانــات الــدورة التكميليــة  لطلبــة الشــهادتن »الثانويــة واألساســية«     

التابعــة ملديريــة الرتبيــة الحــرة يف محافظــة إدلــب

مقتــل شــخص يف مدينــة البــاب رشق حلــب متأثــراً بجراحــه جــراء تعرضــه إلطــاق نــار مــن     

قبــل مجهولــن يــوم أمس

إصابــة 4 أطفــال بحالــة تســمم جــراء رشب ميــاه ملوثــة يف مدينــة راجــو بريــف عفريــن     

شــامل حلــب

قصف صاروخي يستهدف أطراف مدينة مارع بريف حلب الشاميل    

فــرق الهندســة تتمكــن مــن تفجــر عبــوة ناســفة مزروعــة يف شــارع الـــ 36 يف مدينة     

البــاب بريــف حلــب الرشقي

ــة      ــن قبيل ــن م ــلحن مطلوب ــوري ومس ــي الس ــش الوطن ــن الجي ــة ب ــتباكات عنيف اش

ــب ــامل حل ــن ش ــف عفري ــوركان« بري ــة »ك ــوايل« يف قري »امل
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الرشطــة العســكرية والجيــش الوطنــي متكنــا مــن الســيطرة عــى قريــة كــوكان يف     

ــرشات  ــال الع ــم اعتق ــن وت ــن املطلوب ــث كان يتحص ــب حي ــاميل حل ــن ش ــة عفري مدين

منهــم

ــن      ــة عفري ــط مدين ــود وس ــة للوق ــل مبحط ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــق يف س ــدالع حري ان

ــه ــيطرة علي ــن الس ــت م ــدين متكن ــاع امل ــرق الدف ــب وف ــاميل حل ش

ــف      ــارة بري ــرب والب ــس والن ــرى آف ــتهدف ق ــام يس ــوات النظ ــن ق ــي م ــف مدفع قص

ــات ــوع إصاب ــامة دون وق ــف ح ــكاوي بري ــن والعن ــب وقليدي إدل
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

والــي شــانلي أورفــة يعلــن مقتــل جنــدي وإصابــة 4 آخريــن فــي هجــوم علــى مخفــر 
حــدودي بقضــاء بيرجيــك جنــوب تركيا

وزارة الدفــاع التركيــة: تحييــد 13 إرهابيــا فــي الجانــب الســوري ردا علــى اســتهدافهم 
لمخفــر حــدودي فــي واليــة شــانلي أورفــة

الخارجيــة األمريكيــة: إذا امتلكــت إيــران ســاحا نوويــا فــإن ذلــك سيشــكل خطــرا علينــا 
وعلــى المجتمــع الدولــي

الخارجيــة األمريكيــة: إدراج "الحــرس الثــوري" علــى قائمتنــا لإلرهــاب لــم يكــن ضمــن 
مفاوضــات فيينــا

الخارجيــة األمريكيــة: األهــم لدينــا ولباقــي األطــراف مثــل االتحــاد األوروبــي وإســرائيل 
أن ال تمتلــك إيــران ســاحا نوويــا

ــدة  ــع فــي مســاجد بل ــذي ُأذي ــو": اإلعــان ال ــة التركــي "ســليمان صويل ــر الداخلي وزي
"قرقميــش" الحدوديــة مــع ســوريا بشــأن شــن القــوات التركيــة عمليــة عســكرية 
"تجــاوز الغــرض المطلــوب" والحكومــة التركيــة لــم تفــرض حظــر تجــول فــي المنطقة

ــرا بإصابتــه فــي قصــف  ــاٍن متأث ــن مقتــل جنــدي تركــي ث ــة تعل وزارة الدفــاع التركي
ــة شــانلي أورفــة يــوم أمــس ــا فــي والي اســتهدف مخفــرا حدودي

وزارة الدفاع الصينية: سنرسل قوات عسكرية إلى روسيا إلجراء مناورات مشتركة

ــرقية  ــمالية الش ــراء الش ــي الصح ــة ف ــة خاص ــة أمني ــق عملي ــة تطل ــلطات األردني الس
ــى  ــض عل ــدرات والقب ــار المخ ــة تج ــدف ماحق ــوريا به ــع س ــدود م ــن الح ــة م القريب

مروجيهــا
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ــراق 15 خيمــة بشــكل  ــان: احت ــن الســوريين فــي لبن ــن والمهجري ــرة شــؤون الاجئي دائ
ــة  ــد مفوضي ــال، نناش ــي عرس ــوريين ف ــن الس ــهداء" لاجئي ــم "الش ــي مخي ــل ف كام
الاجئيــن والمنظمــات اإلنســانية فــي لبنــان للتحــرك العاجل لتأميــن العائــات المتضررة 

وتقديــم الدعــم الــازم لهــم

مقتــدى الصــدر: أعلــن اعتــزال العمــل السياســي نهائيــا وغلــق كافــة المؤسســات إال 
المرقــد الشــريف والمتحــف الشــريف وهيئــة تــراث آل الصــدر
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

أظهــر اســتطاُع رأي أجــراه “مركــُز حرمــون للدراســات” لمجموعــة مــن الاجئيــن 
الســوريين فــي تركيــا، أَنّ 75.6% مــن المشــاركين فيــه يوافقــون علــى العــودة إلــى 

ــة. ــِف الماحقــاِت األمنّي ــي، وتوّق ــرِ النظــامِ الحاكــم الحال ســوريا، فــي حــال تغيي

وأوضــح االســتطاع  أَنّ 75.6% مــن المشــاركين فــي االســتطاع وافقــوا على العودة 
إلــى ســوريا، فــي حــال تغييــر النظــام الحاكــم الحالــي، وتوّقــف الماحقــات األمنيــة 
ــن  ــق 80% م ــا واف ــودة. كم ــر بالع ــخٍص يفك ــكلِّ ش ــا ل ــًدا حقيقًي ــّكل تهدي ــي تش الت
ــة مرتبطــة بالســامة  ــة ومعنوي ــرت شــروٌط مادي المشــاركين علــى العــودة، إْن توّف

الجســدية والنفســية فــي بيئــِة العــودِة ومكانهــا.

هــم يرغبــون بالعــودة إلــى ســوريا، إذا كانــت عــودًة طوعيــة  وأشــار 80% أيضــًا إلــى أَنّ
السياســية  بالظــروف  أساســي  بشــكٍل  مرتبطــة  األصلــي،  إقامِتهــم  مــكان  إلــى 
مــن   %74 نحــو  وأعــرب  العيــش.  ومصــادرِ  واألمــان  األمــن  وتوّفــر  واالقتصاديــة، 
المجموعــِة عــن قلقهــم مــن تــداول أخبــارِ إعــادة الســوريين إلــى الشــمال الســوري، 
بســبب أَنّ مناطــَق إدلــب ومناطــق “نبــع الســام” و”درع الفــرات” و”غصــن الزيتــون” 

تفتقــُر إلــى االســتقرار والســلطة المركزيــة.

ــوري  ــماِل الس ــِق الش ــى مناط ــودة إل ــي الع ــوريين ف ــن الس ــي 25% م ــب حوال ويرغ
الواقــع تحــت الحمايــة التركيــة، فــي حــال توّفــرِ االســتقرار وفــرِص العمــل والخدمــات 

وتوّفــرِ ســلطة مركزيــة واحــدة.

وكشــف االســتطاُع أَنّ الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين الموجوديــن فــي تركيــا ال 
تتلّقــى أَيّ مســاعدات مــن أيِّ جهــٍة، وتعتمــد علــى نشــاطها وعملهــا فــي تأميــن 
ــات  ــف الوالي ــي مختل ــون ف ــواء، ويتوّزع ــز اإلي ــارَج مراك ــون خ ــها، ويقيم ــُبِل عيِش س
التركيــة، ويترّكــز وجوُدهــم فــي إســطنبول، غــازي عينتــاب، شــانلي أورفــة وهاتــاي.



راصد نما للنصف الثاني من شهر آب - أغسطس 2022

Page 22

ــا تخطــط  ــة مــن الحكومــة فــي مقــال لهــا أن تركي ــا" المقرب ذكــرت "صحيفــة تركي
إلرســال الاجئيــن الســوريين المقيميــن علــى أراضيهــا إلــى ثــاث مناطــق تجريبيــة هي 
حمــص ودمشــق وحلــب، ضمــن إطــار المرحلــة األولــى ممــا يعــرف بالعــودة الطوعيــة 

اآلمنــة، ثــم يتــم توســيع تلــك المناطــق فــي مرحلــة الحقــة.

وأشــار كاتــب المقــال يلمــاز بيجــن إلــى أن عــودة الاجئيــن تحتــل مكانــة مهمــة فــي 
ــرة  ــت أنق ــث عرض ــد، حي ــة أس ــران وحكوم ــيا وإي ــن روس ــع كل م ــا م ــات تركي مفاوض
تأميــن ســامة الاجئيــن أثنــاء عودتهــم وإعــادة ممتلكاتهــم بعــد ذلــك، ومنحهــم 

جميــع حقوقهــم الشــخصية.

ــكرية  ــية وعس ــدات سياس ــكيل وح ــر تش ــم عب ــن أن يت ــك يمك ــب أن ذل ــح الكات وأوض

ــة.  ــدول الضامن ــك ال ــي ذل ــا ف ــان، بم ــا الطرف ــي يقبله ــع دول ــتقلة ذات طاب مس
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سادسا: رؤية تحليلية

ــابقة  ــورات الس ــار التط ــى مس ــة عل ــت راضي ــة ليس ــدة األمريكي ــات المتح ــدو أن الوالي يب

وخاصــة لجهــة وجــود احتمــال لتطبيــع العاقــة بيــن تركيــا ونظــام األســد حيــث قامــت 

أمريــكا بعــدة خطــوات تظهــر مــن خالهــا جديتهــا فــي عــدم تــرك روســيا تقــود مســار 

ــة مــن خــال :  ــة األمريكي األحــداث فــي ســورية وقــد ظهــرت الجدي

الرفــض االمريكــي الجــاد والعلنــي للعمليــة العســكرية التركيــة وزيــادة حجــم الزيارات (   1

مــن مســؤولين أمريكييــن لمناطق ســيطرة قســد

اعادة التأكيد على رفض الواليات المتحدة االمريكية للتطبيع مع النظام (   2

اســتضافت فــي جنيــف اجتماعــًا للمبعوثيــن الخاصيــن مــن عــدة دول إلــى ســوريا. (   3

ــتورية  ــة الدس ــل اللجن ــد تعط ــوري بع ــي الس ــف السياس ــك المل ــول لتحري ــث حل لبح

لرفــض روســيا عقدهــا فــي جنيــف بدعــوى أنهــا غيــر حياديــة، األمــر الــذي يبــدو أنــه 

مرفــوض فــي غالبيــة الــدول المدعــوة لاجتمــاع.

التاكيد على محورية مسار جنيف للحل السياسي وتطبيق القرار 2254.(   4

توجيه ضريات عسكرية لمليشيات إيرانية في سورية .(   5

هــذه التحــركات تظهــر بأن أمريكا أردات إرســال رســالة واضحــة للفواعل الداخليــة والدولية 

بــأن أمريــكا لــن تســمح لمحور دول أســتانة بالتفرد بتحديد مســار القضية الســورية 
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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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