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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

الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن يمــدد حالــة الطــوارئ الوطنيــة فيمــا يتعلــق بســوريا، 
ويقــول: تصرفــات النظــام الســوري وسياســاته تشــكل تهديــدا لألمــن القومــي 
والسياســة الخارجيــة واقتصــاد الواليــات المتحــدة، والنظــام الســوري يقــوض الجهــود 
األمريكيــة والدوليــة الســتقرار وإعــادة إعمــار العــراق. ندعــو نظــام األســد وداعميــه 
لوقــف حربهــم العنيفــة ضــد الســوريين والســماح بإيصــال المســاعدات اإلنســانية 
دون عوائــق. أمــا وزيــر الخارجيــة األمريكــي فقــد قــال: مجموعــة الــدول الســبع 
تؤكــد التزامهــا بالتوصــل إلــى حــل سياســي ينهــي الصــراع فــي ســوريا. والبنتاغــون 
ســورية. فــي  الطرفيــن  بيــن  االشــتباك  منــع  التفاقــات  بخرقهــا  روســيا  يتهــم 
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مــن جهــة ثانيــة، مجموعــة الســبع يديــن الفظائــع المســتمرة التــي يرتكبهــا نظــام 
األســد وداعمــوه ضــد الشــعب الســوري ومحاوالتــه عرقلــة وصــول المســاعدات 
ــر  ــكان بوزكي ــة العامــة لألمــم المتحــدة فول ــى ســوريا. ورئيــس الجمعي اإلنســانية إل
يؤكــد علــى ضــرورة اســتمرار إرســال المســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا دون انقطــاع. 
ــر: الطلــب علــى المســاعدات اإلنســانية لســوريا زاد بنســبة 20 بالمئــة  وأضــاف بوزكي
ــى ضــرورة توســيع نطــاق  ــادة. وشــدد عل فــي العــام الماضــي وسيســتمر فــي الزي
ســوريا. غربــي  شــمال  اإلنســانية  االحتياجــات  لتلبيــة  الحــدود  عبــر  المســاعدات 

التركــي  الدفــاع  وزيــر  تركيــة،  دوريــة  لــه  تعرضــت  الــذي  االعتــداء  وعقــب 
واالســتقرار  األمــن  علــى  للقضــاء  الســاعية  األطــراف  كافــة  علــى  يقــول: 
النهايــة. إلــى  ضدهــم  نضالنــا  وســنواصل  بالعقانيــة  تتمتــع  أن  إدلــب  فــي 

أخيــرا، رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس "خالــد مشــعل" ينفــي خــال حديثــه 
لقنــاة "روســيا اليــوم" وجــود أي اتصــاالت مع نظام األســد فــي الوقت الحاضــر. مكثنا 
فتــرة فــي دمشــق لكــن بعــد األزمــة هنــاك لــم يعــد الظــرف متاحــًا لكننــا ال نعــادي 
أحــدًا ونتألــم لمــا يجــري فــي ســوريا، الحركة ليســت طرفًا فــي أي أزمة ونســتطيع أن 
نتعايــش ونخــوض معاركنــا معــًا بعيــدًا عن االســتقطاب الطائفــي والعرقــي والديني.
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ثانيا: الحراك السياسي

الرئيــس الروحــي للطائفــة الدرزيــة "موفــق طريــف" ينقــل مطالــب أهالــي الســويداء 
إلــى الســفير الروســي فــي إســرائيل أناتولــي فيكتوروف خــال اجتمــاع بينهما وفق 
بيــان ُنشــر علــى الصفحــة الرســمية لطريــف علــى فيســبوك. وجــاء فــي البيــان: جــرت 
مناقشــة مســتجدات الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي الســويداء وإمكانيــة فتــح 
معبــر بيــن جبــل الــدروز واألردن. الشــيخ طريــف بحــث مــع الســفير الروســي إمكانيــة 
نقــل المســاعدات اإلنســانية والماليــة مــن الــدروز فــي فلســطين إلــى إخوانهــم فــي 
ــد شــبان  ــر عــن قلقــه مــن تجني ســوريا بوســاطة روســية مباشــرة. الشــيخ طريــف عّب

الســويداء فــي الخــارج مطالبــًا بإيجــاد حــل جــذري لهــذه الظاهــرة.
أيضــا، رئيــس االئتــاف الوطنــي نصــر الحريــري يرحــب بتأكيــد مجموعــة الــدول الســبع 
التزامهــم بالحــل السياســي فــي ســوريا وفــق القــرار الدولــي 2254. وأضــاف: ننتظــر 
منهــم دعــم آليــات عمليــة لتطبيــق كامــل القرار 2254 ال ســيما تشــكيل هيئــة الحكم 

االنتقالــي الــذي هــو لــب االنتقــال السياســي فــي ســوريا.
وفــي تصريــح آخــر، رئيــس "االئتــاف الوطنــي الســوري" نصــر الحريري يقــول: االئتاف 
ينّســق مــع إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن لمحاســبة رمــوز النظــام فــي ســوريا 
المتورطيــن بجرائــم قتــل وفــق قانــون "قيصــر". واالئتــاف ينســق فــي هــذا الشــأن 
أيضــًا مــع االتحــاد األوروبــي وبريطانيــا وتركيــا والعديــد مــن الــدول العربيــة. وأضــاف 
ــر شــرعي"  ــة لنظــام غي ــات الرئاســية فــي ســوريا "مســرحية صوري ــري: االنتخاب الحري

زيــارة  عــن  أمــا  للتزويــر".  و"تكريــس 
مســؤول ســعودي إلــى دمشــق ومــا 
ــة  ــري: المملك ــال الحري ــا ق ــل حوله قي
أن  تؤكــد  الشــقيقة  )الســعودية( 
تتغيــر  لــم  النظــام  مــن  مواقفهــا 
وأنهــا مــا زالــت تطالــب بانصياعــه للحــل 
فــي  تغييــر  ألي  شــرطًا  السياســي 

التعامــل معــه".
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أخيــرا، االئتــاف الوطنــي الســوري يؤكــد فــي بيــان أن إيــران تنقــل مقاتليــن ســوريين 
إلــى اليمــن للقتــال إلــى جانــب جماعــة الحوثــي فــي "الحــرب العبثيــة ضــد الشــعب 
اليمنــي". وجــاء فــي البيــان: الميليشــيات اإليرانيــة قامــت بتجنيــد أتباعهــا مــن الشــباب 
ــم  ــوري ث ــب خاضعــة لســيطرة الحــرس الث ــى معســكرات تدري الســوريين ونقلهــم إل
ضمتهــم إلــى صفوفهــا وبــدأت بتصديرهــم إلــى اليمــن. ندعــو دول المنطقــة 
والمجتمــع الدولــي إلــى "اتخــاذ موقــف حــازم ضــد الحلــف اإليرانــي األســدي 
المدعــوم روســيًا بمــا يضمــن وضــع حــد نهائــي لــه وإنهــاء الخطــر الــذي يمثلــه علــى 

ــى شــعوب المنطقــة". الشــعب الســوري وعل
وفي أخبار متفرقة:

بمشــاركة 300 شــخصية. إطــاق الهيئــة الشــعبية العربيــة والدوليــة لرفــع الحصــار عــن     
سورية.

إقامة حفل في القاهرة ترويًجا النتخابات األسد.    

دمشق تستقبل جواد ظريف وزير خارجية إيران.    

ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
مقتــل وجــرح عــدد مــن عناصــر قــوات النظــام إثــر هجــوم شــّنه مجهولــون باألســلحة     

الرشاشــة علــى حاجــز لقــوات النظــام قــرب بلــدة أم باطنــة فــي ريــف القنيطــرة.
تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل ضابــط برتبــة مــازم أول مــن قــوات النظــام يدعــى "علــي     

أحمــد كيــزاوي" مــن ريــف حمــاة برصــاص مجهوليــن قــرب جســر ازرع شــرقي درعــا.
تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل ضابــط برتبــة مــازم أول مــن قــوات النظــام يدعــى "علــي     

أحمــد كيــزاوي" مــن ريــف حمــاة برصــاص مجهوليــن قــرب جســر ازرع شــرقي درعــا.
ريــف درعــا الشــرقي مصــرع كًا مــن العناصــر: 1-"معــن نصــر بــركات" رقيــب متطــوع     

فــي األمــن العســكري مــن القلمــون –يبــرود 2-طليــع علــي كمــال، مجنــد أمــن 
ــلمية. ــاة – الس ــر، حم ــر برب ــد ناص ــويداء 3-محم ــكري _الس عس

تجمــع أحــرار حــوران: مقتــل العميــد المتقاعــد فــي المخابــرات الجويــة "ذيــب خليفة"     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة قرقــس جنــوب شــرق القنيطرة.
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مقتــل كل مــن "غديــر حســن" و "يوســف الجغامــي" وهمــا عنصــران تابعــان لقــوات     
النظــام علــى يــد مجهوليــن علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي المســيفرة وأم ولــد 

شــرقي درعــا.
مجهولون يمزقون صور رأس النظام في السيدة زينب.    
التلفزيــون الســوري: الدفاعــات الجويــة تتصــدى لهجــوم اســتهدف مناطــق الحفــة     

فــي الاذقيــة ومصيــاف غــرب حمــاة.
مصــادر محليــة للجزيــرة: حريــق ضخــم فــي مــكان ســقوط الصواريــخ بريــف الاذقيــة     

غربــي ســوريا.
ــا      ــاء الســورية تقــول إن القصــف اإلســرائيلي اســتهدف مســتودعا مدني ــة األنب وكال

للمــواد الباســتيكية بريــف الاذقيــة.
خمســة جرحــى جلهــم أطفــال جــراء انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة فــي ســيارة     

بمدينــة عفريــن.
قتلــى وجرحــى فــي صفــوف ميليشــيا األســد إثــر اســتهداف مجهولــون باألســلحة     

الرشاشــة لحاجــز تابــع لألمــن العســكري، الواقــع بيــن بلدتــي صيــدا - الغريــة الغربيــة 
بريــف درعــا.

ــى      ــوري عل ــام الس ــوات النظ ــة لق ــاط تابع ــدى نق ــت إح ــرائيلية هاجم ــة إس مروحي
الحــدود بريــف القنيطــرة الشــمالي.

المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان يؤكــد أن الغــارات التــي شــنتها إســرائيل بعــد     
منتصــف الليــل فــي ســوريا اســتهدف مواقــع عســكرية فــي الجــوالن فيهــا عناصــر 

مــن حــزب اهلل.
مراســلنا: مقتــل امــرأة وإصابــة زوجهــا ومدنييــن آخريــن جراء اســتهداف ســيارة بصاروخ     

موجــه مــن قبــل قــوات النظــام بيــن معــارة النعســان وكتيــان بريــف إدلب.
ــة      ــاالت تابع ــة اغتي ــم لمجموع ــابقًا والمتزع ــر س ــش الح ــي الجي ــادي ف ــال القي اغتي

ــي  ــحم ف ــراب الش ــدة خ ــرب بل ــان" ق ــركات الطرش ــدون ب ــي   "خل ــران اللبنان ــزب إي لح
ــي. ــا الغرب ــف درع ري

مقتــل امــرأة وإصابــة زوجهــا ومدنييــن آخريــن جــراء اســتهداف ســيارة بصــاروخ موجــه     
مــن قبــل قــوات النظــام بيــن معــارة النعســان وكتيــان بريــف إدلــب.

ــة      ــاالت تابع ــة اغتي ــم لمجموع ــابقًا والمتزع ــر س ــش الح ــي الجي ــادي ف ــال القي اغتي
ــي  ــحم ف ــراب الش ــدة خ ــرب بل ــان" ق ــركات الطرش ــدون ب ــي   "خل ــران اللبنان ــزب إي لح

ــي. ــا الغرب ــف درع ري
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ريــف حلــب الشــمالي: إلقــاء القبــض علــى جنــدي مــن عصابــات األســد حــاول الهــروب     
مــن مناطــق عصابــات األســد لتركيــا.

ــون فــي غــارات إســرائيلية اســتهدفت، األربعــاء،      ــن غالبيتهــم إيراني قضــى 8 مقاتلي
مواقعهــم فــي محافظــة الاذقيــة الســاحلية ومحيطهــا، وفــق مــا أفــاد المرصــد 

الســوري لحقــوق اإلنســان الجمعــة.
وكالة سبوتنيك الروسية: انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري.    
وكالــة ســانا التابعــة للنظــام: انفجــار عبــوة ناســفة فــي منطقــة بــاب جنيــن بمدينــة     

. حلب
مجموعة مجهولة تنسف تمثال حافظ األسد وسط مدينة حلب.    
مقتــل المدعــو "حســين النجــم" أحــد عناصــر الفرقــة الرابعــة التابعــة للنظــام علــى     

يــد مجهوليــن فــي بلــدة تــل شــهاب بريــف درعــا الغربــي.
مقتــل جنــدي تركــي وإصابــة 11 آخريــن جــراء انفجــار عبــوة ناســفة اســتهدفت رتــا     

للجيــش التركــي قــرب ســرمدا شــمال إدلــب.
ــات      ــاند عصاب ــن يس ــدد كل م ــي، ته ــرة الجنوب ــف القنيط ــي ري ــة ف ــورات ورقي منش

األســد. المنشــورات فــي قــرى عيــن القاضــي وصيــدا والحانــوت والمقــرز والبصالــي 
ــة. والمعلق

اغتيــال المــازم "محمــد يوســف بيشــاني"، برصــاص مجهوليــن قــرب جســر بلــدة     
محجــة فــي ريــف درعــا الشــمالي، وهــو يخــدم فــي القاعــدة الجويــة فــي بلــدة 

محجــة والمعروفــة )بالتــل الصغيــر(.
ذكــرت وكالــة األنبــاء ســانا التابعــة للنظــام. درعــا: مجهولــون يغتالــون الضابــط فــي     

قــوات النظــام "محمــد يوســف بيشــاني" قــرب جســر بلــدة محجــة شــمال المحافظــة 
وفــق تجمــع أحــرار حــوران.

انتشــار ملصقــات ورقيــة علــى المحــال التجاريــة فــي عــدة مناطــق بريــف درعــا ترفــض     
االنتخابــات الرئاســية لنظــام األســد وتدعــو األهالــي لمقاطعتها.

ــف      ــن بري ــة عفري ــوة ناســفة مزروعــة بســيارة فــي حــي الصناعــة بمدين انفجــار عب
ــات. ــوع أي إصاب ــمالي دون وق ــب الش حل

نظــام األســد يهــدد أهالــي بلــدة "أم باطنــة" فــي ريــف القنيطــرة باقتحامهــا يــوم     
غــد الجمعــة فــي حــال عــدم قبــول 10 عائــات بالتهجيــر نحــو الشــمال الســوري وفــق 

تجمــع أحــرار حــوران.
الجيــش اإلســرائيلي: رصدنــا إطــاق 3 صواريــخ مــن داخــل ســوريا باتجــاه إســرائيل ســقط     
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أحدهــم داخــل األراضــي الســورية.
الجيــش اإلســرائيلي: صاروخــان مــن بيــن ال3 التــي أطلقــت مــن األراضــي الســورية     

ســقطا فــي مناطــق مفتوحــة بإســرائيل.

ثانيا: أخبار متفرقة:
مديريــة صحــة إدلــب تعلــن انطــاق حملــة التلقيــح بلقــاح كوفيــد-19 فــي محافظــة     

إدلــب يــوم الســبت 1 أيــار.
بشــار األســد يصــدر مرســومًا يقضــي بمنــح عفو عام عــن مرتكبي الجنــح والمخالفات     

والجنايــات الواقعة قبل تاريخ 2021/5/2.
ــيح      ــات ترش ــول 3 طلب ــن قب ــام يعل ــا التابعــة للنظ ــة الدســتورية العلي ــس المحكم رئي

)عبــد اهلل عبــد اهلل وبشــار األســد ومحمــود مرعــي( لمنصــب رئيــس الجمهوريــة 
ورفــض الباقــي لـ"عــدم اســتيفائها الشــروط الدســتورية والقانونيــة".

موقــع تتبــع الســفن تانكــر تريكــرز يكشــف عــن شــحنة نفــط إيرانــي تضــم 1.5 مليــون     
برميــل نفــط خــام تصــل مينــاء بانيــاس خــال األســبوع الجــاري.

فتــح معابــر وعــودة مؤسســات الدولــة. تفاصيــل جديــدة عــن العــرض الروســي حــول     
إدلــب.

الكهرباء تدخل مدينة إدلب وريفها بدءًا من السادس من أيار.    
ــاء الســورية: نشــوب حريــق فــي مصفــاة حمــص للنفــط نتيجــة تســريب      ــة األنب وكال

فــي إحــدى المضخــات.
منظمــة الصحــة العالميــة تســلم نظــام األســد 40 ســيارة إســعاف مجهــزة بينهــا 10     

ســيارات دفــع رباعــي.
ــول      ــة ح ــة العراقي ــن الحكوم ــؤولين م ــع مس ــث م ــد يتباح ــام األس ــانا: نظ ــة س وكال

الــواردات المائيــة لنهــري الفــرات ودجلــة.
هيئة تحرير الشام تطلق مشروع التجنيد العسكري في إدلب.    
رامــي مخلــوف، رجــل األعمــال وابــن خــال رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد، يعلــن     

عمــا وصفــه بـ"بشــرى" قريبــة ستشــهد "حــًا" لألزمــة الســورية ونهايــة للحــرب فيهــا.
وحــدات مــن الشــرطة العســكرية الروســية أوقفــت قافلــة عســكرية أميركيــة شــمال     

شــرق ســوريا.
وكالــة ســانا التابعــة للنظــام: هــزة أرضيــة بقــوة 3.5 درجــة علــى مقيــاس ريختــر تضرب     

شــمال مدينــة حلــب بمســافة 100 كم.
تجمــع أحــرار حــوران: اتفــاق مبدئــي علــى تهجيــر 30 مطلوبــًا مــع عائاتهــم مــن بلدة     

أم باطنــة بريــف القنيطــرة نحــو الشــمال الســوري بحلول يــوم الخميــس القادم.



التقرير الرصدي للنصف األول من أيار - مايو 2021

Page 9

رابعا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري
الفوكــس نيــوز: حجــم مــا أنفقتــه إيــران عســكريًا واقتصاديــًا فــي ســوريا يصــل إلــى     

30 مليــار دوالر لدعــم بشــار األســد.
ــة      ــوريين بتهم ــم 4 س ــخاص بينه ــى 8 أش ــض عل ــاء القب ــن إلق ــي يعل ــش اللبنان الجي

تهريــب الوقــود إلــى ســوريا وضبطــت صهريجــًا وأربــع شــاحنات وســيارتين تســتخدم 
ــي  ــة بحوال ــات محمل ــي: المضبوط ــش اللبنان ــن الجي ــاء ع ــب. وج ــال التهري ــي أعم ف
6790 لتــرا مــن البنزيــن و930 لتــرا مــن المــازوت و71 صندوقــًا مخصصــا للنراجيــل معــدة 

للتهريــب إلــى األراضــي الســورية".
الغارديــان نقــا عــن مســؤول ســعودي: لقــاء بيــن مســؤولي المخابــرات الســعودية     

والســورية فــي دمشــق.
وزيــر الخارجيــة األمريكــي: تقاريــر المباحثــات الســعودية اإليرانيــة مشــجعة ومــن     

الجيــد إدارة الخافــات بالحــوار المباشــر.
ــك      ــعودي المل ــل الس ــع العاه ــا م ــث هاتفي ــان يبح ــس أردوغ ــة: الرئي ــة التركي الرئاس

ــن. ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــلمان العاق س
ــن      ــن البلدي ــات بي ــع العاق ــا لتطبي ــع تركي ــية م ــاورات سياس ــة: مش ــة المصري الخارجي

علــى المســتويين الثنائــي واإلقليمــي.

وزيــر      األناضــول:  وكالــة 

مولــود  تركيــا  خارجيــة 

يتوجــه  أوغلــو  تشــاووش 

زيــارة  فــي  الريــاض  إلــى 

وعقــب  يوميــن.  تســتمر 

الزيــارة قــال تشــاووش أوغلو: 

شــفافة  محادثــات  أجرينــا 

وصريحــة للغايــة مــع الجانــب 

ــة  ــا مواصل ــعودي وقررن الس

حوارنــا.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ــا" ُتظهــر أن الســوريين ســاهموا      ــات "اتحــاد الغــرف وبورصــات الســلع فــي تركي بيان
ــال  ــة خ ــرة تركي ــون لي ــو 59 ملي ــغ نح ــمال بل ــاد برأس ــي الب ــركة ف ــيس 124 ش بتأس

ــاري. ــام الج ــن الع ــع األول م الرب

ســوريا تحتــل المرتبــة 173 وهــي المرتبــة قبــل األخيــرة عربيــا فــي التصنيــف العالمي     
لحريــة الصحافــة حســب تقريــر منظمــة مراســلون با حــدود لعــام 2021.

نقلــت قنــاة العالــم عــن صحيفــة: طائــرات شــبح وقطعــات بحريــة بريطانيــة سترســل     
ــد  ــب القائ ــي بينهــم نائ ــش البريطان ــاط بالجي ــم: ضب لســوريا والعــراق. وأضافــت العال
العــام لقــوة المهــام المشــتركة لعمليــات التحالــف االميركــي زاروا قبــل ايــام قاعدة 
التنــف فــي ســورية. وحســب قنــاة العالــم: ســبب زيــارة الضبــاط البريطانييــن لقاعــدة 
التنــف هــو إلعــادة تفعيــل غرفــة عمليــات "المــوك" فــي الباديــة والجنــوب الســوري 
بحجــة محاربــة داعــش. والضبــاط البريطانيــون ناقشــوا مــع مســلحي مــا يســمى جيش 
مغاويــر الثــورة المســؤول عــن حمايــة قاعــدة التنــف إعــادة تفعيــل غرفــة العمليــات.

صحيفــة "هآرتــس" اإلســرائيلية تكشــف عــن اســتخدام روســيا طائــرات إســرائيلية     
للدفــاع عــن قــوات النظــام ضــد فصائــل المعارضــة الســورية منــذ عــام 2015. وذكــرت 
الصحيفــة: طائــرة "فوربوســت" المصممــة والمرخصــة إســرائيليًا لعبــت دورًا خــال 
ــر المشــروع  ــك "االســتهداف غي ــة القصــف الروســي فــي ســوريا بمــا فــي ذل حمل
للبنيــة التحتيــة المدنيــة". وأضافت الصحيفــة: دور محوري لعبته طائرة "فوربوســت" 
التابعــة لشــركة الصناعــات الجويــة اإلســرائيلية فــي إنقــاذ حكومــة األســد التي كانت 
علــى وشــك االنهيــار. والجيــش الروســي تفاخــر بالطائــرة اإلســرائيلية علــى أنهــا "مــن 
أهــم أســلحته التكنولوجيــة التــي تمتلــك حضــورًا دائمــًا فــي ســماء ســوريا" حيــث 

ســاعدت الطياريــن علــى تحديــد أهدافهــم بدقــة.
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ـــات  ـــار والتغطي ـــن األخب ـــل عناوي ـــى مجم ـــطين عل ـــي فلس ـــرة ف ـــداث األخي ـــت األح طغ
ــية  ــذور األساسـ ــة الجـ ــدم معالجـ ــورات أن عـ ــذه التطـ ــرت هـ ــث أظهـ ــة، حيـ اإلعاميـ
ـــي  ـــرائيل لألراض ـــال إس ـــة احت ـــة قضي ـــل بمعالج ـــرائيلي والمتمث ـــي اإلس ـــراع العرب للص
الفلســـطينية وفـــق المرجعيـــات القانونيـــة يدفـــع األمـــور وبشـــكل متكـــرر إلـــى 
جـــوالت تصعيديـــة دائمـــة، كمـــا أن مواقـــف الـــدول الفاعلـــة األساســـية فـــي المنطقـــة 
والدافعـــة باتجـــاه إعـــادة الهـــدوء إلـــى األراضـــي الفلســـطينية يظهـــر النيـــة الحقيقيـــة 
لهـــذه الـــدول، والمتمثلـــة بمنـــع التصعيـــد خـــال الفتـــرة القادمـــة بعـــد أن عاشـــت 
المنطقـــة حوالـــي العشـــرين عامـــا مـــن التصعيـــد والحـــروب، وهـــو مـــا قـــد يفهـــم 
فـــي الســـياق الســـوري لجهـــة تثبيـــت األوضـــاع الحاليـــة ريثمـــا يتـــم الوصـــول إلـــى 
حـــل يعالـــج جـــذور الصـــراع فـــي ســـورية.  رغـــم ذلـــك، وقبيـــل األزمـــة بأيـــام قليلـــة؛ 
الرئيـــس األمريكـــي جـــو بايـــدن يمـــدد حالـــة الطـــوارئ الوطنيـــة فيمـــا يتعلـــق بســـوريا، 
ــدا لألمـــن القومـــي  ــاته تشـــكل تهديـ ــام الســـوري وسياسـ ــات النظـ ويقـــول: تصرفـ
والسياســـة الخارجيـــة واقتصـــاد الواليـــات المتحـــدة، والنظـــام الســـوري يقـــوض 
ـــن  ـــر م ـــب الكثي ـــراق. وحس ـــار الع ـــادة إعم ـــتقرار وإع ـــة الس ـــة والدولي ـــود األمريكي الجه
ــكل  ــوري تشـ ــام السـ ــات النظـ ــي أن تصرفـ ــس األمريكـ ــار الرئيـ ــإن اعتبـ ــن؛ فـ المراقبيـ
ـــي  ـــف األمريك ـــي الموق ـــة ف ـــة نوعي ـــه نقل ـــي في ـــي األمريك ـــن القوم ـــدا لألم تهدي
بالنســـبة للقضيـــة الســـورية، وهـــو مـــا اعتبـــره المراقبـــون تجـــاوزا واضحـــا لمـــا كان 
ســـائدا مـــن حكـــم تجـــاه القضيـــة الســـورية مـــن قبـــل ســـلفيه. وعليـــه، يتوقـــع أن 
ـــوري  ـــف الس ـــي المل ـــراط ف ـــام واالنخ ـــن االهتم ـــد م ـــم المزي ـــذا الحك ـــى ه ـــى عل يبن

مـــن قبـــل اإلدارة األمريكيـــة فـــي المراحـــل القادمـــة.  
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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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