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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 فــي أول تصريــح لــه حــول ســوريا منــذ توليــه منصبــه: 
تنظيمــْي الدولــة والقاعــدة مايــزاالن ينشــطان فــي ســوريا وبادنــا علــى أهبــة 
تســتهدف  قــد  التــي  التهديــدات  ضــد  يقظيــن  وســنظل  خطــر.  ألي  االســتعداد 
نظــام  أن  األمريكيــة  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وذكــر  مصدرهــا.  كان  أيــًا  بادنــا 
ــادة المركزيــة  ــد القي األســد اســتخدم الســاح الكيمــاوي 50 مــرة فــي ســوريا. وقائ

األمريكيــة الجنــرال كينيــث ماكينــزي يقــول: روســيا تدعــم 
جرائــم  ارتكــب  قاتــل  واألســد  باألســلحة  األســد  نظــام 
روســيا  ماكينــزي:  وأضــاف  الســوريين.  بحــق  فظيعــة 
تحــاول بانتظــام التدخــل بحملــة التحالــف الدولــي ضــد 
تنظيــم الدولــة كمــا أن األنشــطة الروســية فــي المنطقــة 
ســوريا. فــي  دائــم  عســكري  وجــود  إقامــة  تشــمل 

من جهتها روســيا حذرت من تكرار ســيناريو العراق عام 2003 في ســوريا. وقالت وزارة 
الخارجيــة الروســية: التصريحــات بعــدم شــرعية االنتخابــات المقبلــة فــي ســورية تعــد 
ضغط سياســي فظ وتدخل في الشــؤون الداخلية. واســتجابة لدعوة النظام الســوري 
مجلــس االتحــاد الروســي يعلن تشــكيل وفــد لمراقبة االنتخابات الرئاســية في ســوريا.

دوغاريــك"  "ســتيفان  المتحــدة  األمــم  باســم  المتحــدث  ثانيــة،  جهــة  مــن 
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شــهرًا   12 لمــدة  الســورية  الحــدود  عبــر  المســاعدات  تفويــض  تجديــد  أن  يعتبــر 
محملــة  شــاحنة   54 إرســال  تــم  دوغاريــك:  وقــال  ضــروري.  أمــر  هــو  إضافيــًا 
بالمســاعدات اإلنســانية يــوم األربعــاء الفائــت مــن تركيــا إلــى إدلــب عبــر معبــر 
ــة. ــابيع المقبل ــال األس ــاحنات خ ــن الش ــر م ــدد أكب ــال ع ــط إلرس ــوى ونخط ــاب اله ب

ــة  ــات الرئاس ــرعية النتخاب ــال: ال ش ــو فق ــاووش أوغل ــي تش ــة الترك ــر الخارجي ــا وزي أم
التــي ينظمهــا النظــام فــي ســوريا وال أحــد يعتــرف بهــا. واالتحــاد األوروبــي يتعهــد 
بمتابعــة الجرائــم المختلفــة لنظــام األســد فــي مختلــف المحافــل الدوليــة والمحلية 
الكيماويــة.  األســلحة  حظــر  منظمــة  فــي  حقوقــه  مــن  النظــام  بتجريــد  مرّحبــًا 
النظــام للكشــف عــن برنامجــه للســاح الكيمــاوي واالمتثــال التفاقيــة  ويدعــو 
حظــر األســلحة الكيماويــة. ووزارة خارجيــة كازاخســتان تعلــن أن المفاوضــات بشــأن 
التســوية الســورية فــي العاصمــة الكازاخســتانية لــن تعقــد فــي شــهر أيــار ومــن 
المتوقــع أن تجــري فــي الصيــف القــادم. وفيمــا يخــص قــرار الدنمــارك ترحيــل بعــض 
ــن  ــع ع ــى التراج ــارك إل ــو الدنم ــة تدع ــو الدولي ــة العف ــوريين، منظم ــن الس المهاجري
قرارهــا بإلغــاء وضــع الحمايــة المؤقتــة للســوريين وتصــف القــرار بـــ "غيــر المعقــول".                                                     
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وأضافــت المنظمــة: مئــات الاجئيــن الســوريين الذين ألغــت الدنمارك تصاريــح إقامتهم 
قــد يواجهــون التعذيــب واالختفــاء القســري واالعتقــال التعســفي إذا ُأجبــروا علــى 
العــودة. مــن جهــة أخــرى: منظمــة حظــر األســلحة الكيماويــة تصــّوت علــى قــرار ينــص 
ــق  ــد ح ــوريا تفق ــوريا. وس ــي س ــلحة ف ــتخدامه األس ــد الس ــار األس ــخ بش ــى توبي عل
التصويــت فــي منظمــة حظر األســلحة الكيميائية بعد تبين اســتخدامها غازات ســامة.

"دعــم  مشــروع  تمويــل  فــي  اســتمراره  يعلــن  األوروبــي،  االتحــاد  أيضــا، 
عــام  لمــدة   ،)PIKTES( التركــي"  التعليــم  بنظــام  الســوريين  األطفــال  اندمــاج 
األول  تشــرين   7 فــي  انطلــق  الــذي  للمشــروع  األساســي  والهــدف  إضافــي. 
بنــد  تحــت  المقيميــن  الســوريين  الطــاب  حصــول  فــي  اإلســهام  هــو   ،2017
االجتماعــي. اندماجهــم  ودعــم  تركيــا  فــي  التعليــم  علــى  المؤقتــة  الحمايــة 

التــي  الرئاســية  االنتخابــات  يقــول:  لســوريا  األممــي  المبعــوث  أخيــرا، 
األمــن. لمجلــس  السياســية  العمليــة  مــن  جــزءا  ليســت  الحكومــة  أعلنتهــا 

ثانيا: الحراك السياسي

رأس نظــام األســد )بشــار األســد( يجــري محادثــة هاتفيــة مــع الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن ويطلعــه علــى االســتعدادات لانتخابــات المزعومــة المقــرر إجراؤهــا 
فــي مايــو. ووزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد يقــول: لــم نســتخدم أســلحة 
ــح  ــورية تفت ــفارات الس ــي. والس ــاب العالم ــد االره ــا ض ــي حربن ــة ف ــة محرم كيميائي
أبوابهــا للراغبيــن فــي التســجيل بالقوائــم االنتخابيــة. و"حــزب التضامــن" فــي مناطــق 
ــْي  ــوم الســبت القــادم احتمال ــه ســيطرح فــي اجتماعــه ي ــن أن ســيطرة النظــام يعل
ــك،  ــات الرئاســية التــي يجريهــا نظــام األســد. وبعــد ذل الترشــيح أو مقاطعــة االنتخاب
الحــزب يعلــن مقاطعــة االنتخابــات الرئاســية التــي يعتــزم نظــام األســد إجراءهــا فــي 
الـــ 26 مــن أيــار المقبــل. وقــال أميــن عــام حــزب التضامــن "محمــد أبــو قاســم" لموقــع 
ــح أو  ــم مرش ــواء بتقدي ــات س ــي االنتخاب ــاركة ف ــدم المش ــا ع ــوم": قررن ــيا الي "روس

ــراع بســبب اســتحواذ حــزب البعــث علــى مجلــس الشــعب. باالقت
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وجــاء عــن رئيــس االئتــاف الوطنــي نصــر الحريــري: نثّمــن ســعي أعضــاء الكونغــرس 
لتطبيــق كل بنــود قانــون قيصــر فــي ســبيل تصعيــد الضغــط علــى النظــام لتحقيــق 
ــًا حــول انتخابــات نظــام  االنتقــال السياســي. واالئتــاف الوطنــي الســوري يصــدر بيان
األســد يحمــل فيــه المجتمــع الدولــي مســؤولية "تمــادي النظــام". وجــاء فــي البيــان: 
ــي  ــه ف ــه ومخططات ــي أعمال ــل ف ــراء أي تعدي ــرًا إلج ــه مضط ــد نفس ــام ال يج النظ
ظــل غيــاب الضغــوط المطلوبــة وفشــل األطــراف الدوليــة فــي اتخــاذ مواقــف جــادة 
لدعــم الحــل السياســي. مــا يخطــط لــه النظــام وحلفــاؤه مــن مســرحية انتخابــات هــو 
ــار االنتخابــات الوحيــد المقبــول فــي ســوريا لــن يكــون مجــرم  مهزلــة صريحــة. إن خي
ــرار  ــع الق ــق م ــة تتس ــة انتخابي ــر عملي ــون عب ــل يك ــه ب ــًا في ــد طرف ــار األس ــرب بش الح
ــة  ــن رؤي ــح ع ــات ويفص ــة االنتخاب ــوريين لمقاطع ــو الس ــب يدع ــاذ الخطي 2254. ومع

جديــدة.
أمــا رئيــس وفــد المعارضــة الســورية إلــى أســتانا أحمــد طعمــة فقــد قــال فــي 
تصريــح لــه: إجــراء االنتخابــات الســورية نســفا للعمليــة السياســية فــي ســورية ولــكل 
مــا طــرح مــن قبــل األمــم المتحــدة. وحــول رفــض "قســد" لانتخابــات المزعومــة 
قــال: أهدافهــم مختلفــة ويريــدون منــع االنتخابــات فــي مناطقهــم مــن أجــل تعزيــز 
فكرتهــم االنفصاليــة وتكريــس مفهــوم اإلدارة الذاتيــة. حليفنــا األكبــر هــو الحليــف 
ــا يتصاعــد  ــا، بالعكــس ملفن ــر علين التركــي وال نعتقــد أن ملــف مصــر يمكــن أن يؤث

بقــوة والتحالــف فيــه راســخا متيــن.
يقــدم مســودة  بيدرســون  أخــرى،  جهــة  مــن 
اتفــاق إلــى البحــرة والكزبــري حــول عمــل اللجنــة 
حكوميــة  غيــر  منظمــات  وأربــع  الدســتورية. 
بالســويد  للشــرطة  جنائيــة  بشــكوى  تتقــدم 
بالنظــام  المســتوى  رفيعــي  مســؤولين  ضــد 
بتهمــة  األســد،  بشــار  فيهــم  بمــن  الســوري، 
فــي  الكيمياويــة  باألســلحة  هجمــات  ارتــكاب 

و2017.  2013 عامــي  ســوريا 
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
ــة نــوى بريــف      ــرات النظــام برصــاص مجهوليــن فــي مدين ــن مــن مخاب مقتــل عنصري

درعــا الغربــي.
مقتــل عنصريــن تابعيــن لفــرع األمــن العســكري التابــع لنظــام األســد وهــم "هــادي     

الهــزاع و "هشــام الخبــي" نتيجــة اســتهدف ســيارتهما بعبــوة ناســفة فــي القنيطــرة.
اســتهداف ســيارة مــن نــوع هايلوكــس تقــل القيــادي "هــادي محمــد الهــزاع" بيــن     

بلدتــي ممتنــة - نبــع الصخــر بعبــوة ناســفة، مــا أدى الــى مقتلــه  وبرفقتــه ثاثــة 
ــح ميليشــيا األمــن العســكري ) فــرع  عناصــر، وهــو متزعــم لمجموعــة تعمــل لصال

سعســع (.
مقتــل أيــوب الشــعابين العامــل ضمــن خليــة تتبــع لميليشــيا األمــن العســكري فــي     

بلــدة صيــدا بريــف درعــا الشــرقي مــن قبــل مجهوليــن.
الدفــاع المدنــي الســوري: إصابــة 5 أشــخاص بقصــف مدفعــي لقــوات النظــام علــى     

أطــراف قريــة الفطيــرة جنــوب إدلــب.
وفــاة شــرطي متأثــرًا بجراحــه بعــد إطــاق مجهوليــن النــار عليــه أمــس فــي مدينــة     

البــاب شــرقي حلــب.
ــن      ــل مجهولي ــن قب ــواء 112 م ــن الل ــن م ــل عنصري ــتهداف ومقت ــرة: اس ــف القنيط ري

ــرة. ــف القنيط ــي ري ــتان ف ــر البس ــدة غدي ــي بل ــلحتهم ف ــام أس واغتن
درعــا: مقتــل عنصريــن مــن اللــواء الثامــن المدعــوم روســّيًا برصــاص مجهوليــن علــى     

طريــق "جبيــب -المســيفرة" شــرقي درعــا. والعنصــران مــن عشــائر البــدو، ُقتــا بإطــاق 
نــار مباشــر علــى ســيارة كانــت تقلهــم مــن ِقبــل شــخص يســتقل دراجــة ناريــة.

درعــا الشــيخ مســكين: اغتيــال " عدنــان محمــد حســن حجــازي الملقــب )عدنــان الزهرة(     
" جــراء اســتهدافه بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة الشــيخ مســكين ممــا 

أســفر عــن مقتلــه علــى الفــور يذكــر بأنــه يعمــل متطــوع فــي الجمــارك.
4 جرحــى فــي صفــوف القــوات المســلحة وخســائر ماديــة نتيجــة قصــف إســرائيلي     

مصــدره الجــوالن المحتــل.
وتحدثــت األنبــاء عــن صــاروخ ســوري أطلــق نحــو طائــرة إســرائيلية لكنــه ســقط فــي     

إســرائيل، وجــاء عــن متحدثــة باســم الجيــش اإلســرائيلي: الصــاروخ الســوري الطائــش 
لــم يصــب مفاعــل ديمونــة و"لــم يقتــرب حتــى منــه".
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ــي      ــي ط ــي ح ــي ف ــاع الوطن ــيا الدف ــد وميليش ــوات قس ــن ق ــتباكات بي ــدد االش تج
ــة. ــور المحلي ــبكة الخاب ــق ش ــية وف ــاطة الروس ــل الوس ــد فش ــكة بع ــة الحس بمدين

إثــر      برفقتــه  كان  شــخص  وإصابــة  الحكيــم(  عبــد  )مصطفــى  المــازم  مقتــل 
داعــل. مدينــة  غــرب  مجهوليــن  قبــل  مــن  اســتهدافهم 

ــر هايــل العربيــد" برصــاص مجهوليــن علــى      مقتــل المــازم فــي قــوات النظــام "جاب
ــق الســهوة -المســيفرة شــرقي درعــا. طري

ــة القامشــلي      قــوات األســايش التابعــة لقســد تســيطر علــى حــي طــي فــي مدين
شــمال الحســكة.

قــوات النظــام تعتقــل 8 أئمــة مســاجد مــن منازلهــم فــي مدينتــْي ديــر الــزور     
والمياديــن بتهمــة "عــدم تنفيــذ التعليمــات فــي دعــوة المصليــن للمشــاركة فــي 

االنتخابــات الرئاســية القادمــة" وفــق موقــع نــداء بوســت.
قــوات قســد ترفــض مقترحــًا مــن نظــام األســد يقضــي بتســليمه حــي طــي بمدينــة     

القامشــلي بعــد اجتمــاع عقــده الطرفــان بحضــور جنــرال روســي حســبما ذكــرت 
ــي تحشــد. ــى القامشــلي. وميلشــيا الدفــاع الوطن ــر إل ــة رووداو. وعــودة التوت وكال

ــاس"،      ــن عب ــى "حس ــازم، يدع ــة م ــط برتب ــم ضاب ــد بينه ــات األس ــن عصاب ــل 4 م مقت
ــي. ــب الجنوب ــف ادل ــاور ري ــى مح عل

مقتــل الطفــل عمــر المعــاز متأثــرًا بإصابتــه جــراء اســتهدافه مــن قبــل قنــاص قــوات     
النظــام فــي بلــدة تــادف بريــف حلــب الشــرقي.

اشــتباكات باألســلحة المتوســطة بيــن الجيــش الوطنــي الســوري وقــوات النظــام     
ــب. ــادف شــرق حل ــة ت داخــل مدين

جرحى مدنيون إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة جرابلس شرقي حلب.    
في القامشلي. قسد تعدم ضابًطا من ميلشيا نظام األسد.    
ــد      ــي ض ــبوع الماض ــا األس ــي أقامته ــيط الت ــة التمش ــي حمل ــية تنه ــوات الروس الق

ــق أي  ــزور دون تحقي ــر ال ــة دي ــوب غــرب مدين ــة جن ــة فــي البادي ــم الدول ــا تنظي خاي
ــة. ــج فعلي نتائ

مقتــل عنصريــن مــن الجيــش الوطنــي الســوري برصــاص مجهوليــن فــي مدينــة     
جرابلــس شــرق حلــب.

ــى جبهــة كفــر خاشــر شــمال      ــن تعــّرض مواقعــه عل ــي الســوري يعل الجيــش الوطن
ــة روســية. ــف الرقــة لغــارات جوي ــل والصــور بري ــب ومنطقــة الجهب حل

مراســلنا: ســقوط عــدة قذائــف صاروخيــة علــى األحيــاء الســكنية فــي مدينــة عفريــن     
شــمال حلب.
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ثانيا: أخبار متفرقة:
المرصــد الســوري: روســيا تنشــئ قاعــدة جديــدة فــي ريــف الرقــة قــرب مناطــق     

النفــوذ اإليرانــي.
وزارة التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام ترفــع ســعر البنزيــن األوكتــان 95" مــن     

2000 ليــرة ســورية إلــى 2500 وهــو االرتفــاع الثانــي خــال شــهر.
صحيفــة الشــرق األوســط: حملــة شــراء العقــارات مــن قبــل مجموعــات مواليــة إليــران     

تصاعــدت مؤخــرًا داخــل الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق.
نظام األسد يحتفل مع محتل جديد بجاء سابق وموجة غضب للسوريين.    
قادة االمارات يبعثون رسائل تهنئة إلى الرئيس األسد.    
المصرف التجاري السوري يمنح قروضًا بميزات للعسكريين.    
ــران      ــيا وإي ــن روس ــات بي ــة عملي ــاء غرف ــن إنش ــدث ع ــية تتح ــبوتنيك الروس ــة س وكال

ونظــام األســد هدفهــا تأميــن إمــدادات النفــط والقمــح إلــى الموانــئ الســورية 
علــى البحــر المتوســط.

ســبوتنيك: اآلليــة المعتمــدة تنــص علــى مرافقــة ســفن حربيــة روســية لناقــات     
النفــط اإليرانيــة القادمــة إلــى ســوريا فــور وصولهــا إلــى قنــاة الســويس "لحمايتهــا 

ــة". مــن القرصن
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ــف الرقــة      ــة الطبقــة بري ــن مــن منازلهــم فــي مدين قــوات قســد تعتقــل 4 معلمي
بتهمــة تدريــس مناهــج نظــام األســد وخــرق حظــر التجــوال المفــروض علــى المنطقــة 

حســبما ذكــرت شــبكة الخابــور المحليــة.
ــد موعــد      ــن تحدي ــاغ" يعل ــع لنظــام األســد "حمــودة صب رئيــس مجلــس الشــعب التاب

ــل. ــار المقب ــات الرئاســية فــي الســادس والعشــرين مــن شــهر أي االنتخاب
صبــاغ: موعــد االنتخابــات الرئاســية للســوريين فــي الخــارج ســيكون فــي العشــرين مــن     

شــهر أيــار المقبــل.
ــات الرئاســية بمناطــق ســيطرة نظــام األســد      ــن بالترشــح لانتخاب ــاغ يدعــو الراغبي صب

ــام  ــا خــال مــدة 10 أي ــى المحكمــة الدســتورية العلي ــات ترشــيحهم إل ــم طلب لتقدي
تنتهــي فــي الـــ 28 مــن نيســان الجــاري.

الجراد يغزو مناطق في دير الزور… واألهالي في حالة ذعر وتخوف.    
وفــاة المعــارض الســوري "ميشــيل كيلــو" فــي فرنســا متأثــرًا بإصابتــه بفيــروس     

كورونــا.
تقارير إسرائيلية: “إيران تشتري مساحات شاسعة جنوب سورية وشرقها”.    
التحالف الدولي يوسع قواعده العسكرية في مناطق قسد.    
األردن تضبط كميات كبيرة من المخدرات على الحدود مع سورية.    
مديريــة صحــة إدلــب تعلــن اســتامها الدفعــة األولــى من لقــاح كورونا وتضــم 53800     

جرعــة مــن لقــاح أســترازينيكا أكســفورد البريطانــي وســوف تخصــص هــذه الدفعــة 
للكــوادر الطبيــة كونهــا الفئــات األكثــر تعرضــًا لإلصابــة بســبب طبيعــة عملهــا.

مديــر اإلســعاف والطــوارئ فــي وزارة الصحــة بحكومــة النظــام توفيــق حســابا:     
منحنــى اإلصابــات بفيــروس "كورونــا" فــي جميــع المحافظــات فــي "تصاعــد وليــس 

ــة تســطح". كمــا يتحــدث البعــض فــي "حال
حســابا: أســرة العنايــة المشــددة فــي دمشــق ممتلئــة مئــة بالمئــة وال يوجــد فــي     

أي مــن المؤسســات الصحيــة بدمشــق ســرير عنايــة مشــددة واحــد شــاغر.
أحــد مرشــحي الرئاســة فــي ســوريا، يطلــب ترشــيحه لمنصــب رئيــس جمهوريــة     

األســد". الديمقراطيــة... عاشــت ســوريا  "انهــا  ويضيــف 
بيــان مــن أحــرار وثــوار الجيــزة فــي الريــف الشــرقي. جــاء فيــه: يمنــع منعــًا باتــًا اتخــاذ     

أي موقــع فــي هــذه القــرى كمركــز انتخابــي لقاتــل األطفــال. واالبتعــاد عــن كل 
مــن يــروج للمبــادرة مــن بلديــات أو فــرق حزبيــة ومراكــز االنتخابــات بشــكل عــام. أيهــا 
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الموظــف والمســؤول والحزبــي: كــن ســاعيًا للخيــر فالشــعب هــو مــن بنــاك وليــس 
قاتــل الشــعب.

ــر      ــاس ريخت ــى مقي ــات عل ــوة 3.6 درج ــة بق ــزة أرضي ــام: ه ــة للنظ ــانا التابع ــة س وكال
ــق. ــرق دمش ــم ش ــافة 21 ك ــد مس ــم تبع ــق 27 ك وعم

وجهــاء وشــيوخ ناحيــة "الصــور" بريــف ديــر الــزور الشــمالي يصــدرون بيانــًا حــول     
التطــورات العســكرية فــي مدينــة القامشــلي يتهمــون فيــه نظــام األســد بمحاولــة 

ــت. ــرات بوس ــبكة ف ــق ش ــة وف ــي المنطق ــة ف ــعال الفتن إش
وســائل إعــام مواليــة: أســراب مــن الجــراد تعبــر ســماء مدينــة دمشــق حاليــًا بعــد أن     

وصلــت إلــى عــدد مــن المحافظــات الســورية فــي األيــام القليلــة الماضيــة.
شــبان مــن مناطــق األســد يتطوعــون للقتــال مــع روســيا فــي أوكرانيــا مقابــل مبلــغ     

زهيــد!
مديريــة صحــة إدلــب تبــدأ عمليــة التطعيــم ضــد كورونــا بالتعــاون مــع فريــق لقــاح     

ســورية.
نظام األسد يحجز على أموال صهر عائلة األسد بذريعة حقوق الدولة.    
البرلمــان الســوري يقــرر دعــوة بعــض برلمانــات الــدول الشــقيقة مــن بينهــا إيــران     

لمواكبــة عمليــة االنتخابــات الرئاســية واالطــاع علــى مجريــات ســيرها.
هيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي تقــول إنهــا ســيرت طائــرة مســاعدات ثالثــة إلــى     

دمشــق تحــوي كميــات كبيــرة مــن اللقاحــات واألدويــة والمــواد الطبيــة
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ثــوار الجنــوب يحــذرون المدنييــن مــن االنصيــاع ألوامــر الــروس بالخــروج بمســيرات     
مؤيــدة لرئيــس عصابــات األســد.

فــرات بوســت: دخــول عشــرات الصهاريــج التابعــة لشــركة القاطرجــي بحمايــة القــوات     
الروســية إلــى حقــل رميــان النفطــي بريــف الحســكة والواقــع تحــت ســيطرة قســد 

لنقــل النفــط إلــى مناطــق ســيطرة نظــام األســد.

بشار األسد يعتزم اإلفراج عن معتقلين قبيل االنتخابات الرئاسية.    

باب الترشح يغلق بعد وصول عدد المرشحين 51 بينهم األسد و7نساء.    

المحكمة الدستورية السورية ستبدأ فحص اهلية المرشحين النتخابات الرئاسة.    

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة "مســد" يعلــن رفضــه إجــراء انتخابــات نظــام األســد     
بمناطــق ســيطرة قســد شــمال شــرق ســوريا "ألنهــا لــم تحقــق الشــروط الواجبــة 

إلجرائهــا".

ــل إلــى العمــل      ــاء الروســية: نمي ــة األنب ــو لوكال عضــو رئاســة "مســد" ســيهانوك ديب
ــه. ــن تتوفــر الشــروط المناســبة ل ــر لهــذا اإلجــراء وكل إجــراء ســيادي حي والتحضي

ــة إلــى      ــران انتقلــت مــن الطــرق البري صحيفــة "أوراســيا ديلــي" الروســية تقــول إن إي
ــة لنقــل األســلحة إلــى نظــام األســد بحمايــة روســية. البحري

وزيــر اإلعــام بحكومــة النظــام "عمــاد ســارة" لوكالــة ســبوتنيك الروســية: عــدم عقد     
انتخابــات الرئاســة فــي توقيتهــا هــو أمــر غير دســتوري.

ــواالت      ــة" للح ــركة "األهلي ــاق ش ــن إغ ــام يعل ــع للنظ ــزي التاب ــوريا المرك ــرف س مص
ــام. ــيطرة النظ ــق س ــة بمناط ــة العامل الداخلي

المصــرف: قــرار إغــاق الشــركة يأتــي فــي إطــار "الســعي المســتمر لضبــط ســعر     
الصــرف واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة بحــق مــن يقــوم بمخالفــة الضوابــط المفروضــة".

نظام األسد يؤكد التزامه بعملية سياسية تقودها األمم المتحدة!    
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رابعا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري
وزيــر الطاقــة فــي لبنــان: الســبب الرئيســي خلــف أزمــة الوقــود التــي تشــهدها البــاد     

هــو التهريــب إلــى ســوريا التــي تعانــي بدورهــا مــن شــح فــي المحروقــات.
الدنمــارك أول دولــة أوروبيــة تبــدأ بتحــركات إلعــادة الاجئيــن الســوريين متســببة     

ــم. ــر بينه ــع كبي بهل
سلطان عمان يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السوري.    
ــوده      ــد جن ــات ض ــن هجم ــات ع ــى معلوم ــرعين عل ــع مش ــون يطل ــو: البنتاغ بوليتيك

ــا. ــف وراءه ــيا تق ــد أن روس ــي يعتق ــام الماض الع
بوليتيكــو: معلومــات البنتاغــون تضمنــت هجومــا أصيــب بــه جنــود أمريكيــون فــي     

ســوريا بأعــراض شــبيهة باإلنفلونــزا.
قائــد القيــادة الوســطى األمريكيــة: الضربــة مــن ســوريا نحو إســرائيل ال تبــدو متعمدة     

وتظهــر عدم كفــاءة الجانب الســوري.
رويتــرز عــن مســؤول أمريكــي: العقوبــات األمريكيــة علــى روســيا حققــت نتائــج     

قريبــة للغايــة ممــا كانــت تأملــه واشــنطن.
ــال      ــن خ ــة لألرم ــادة جماعي ــهدت إب ــام 1915 ش ــداث ع ــان أن أح ــي بي ــن ف ــدن يعل باي

العهــد العثمانــي.
بايــدن: ذكرنــا لمــا تعــرض لــه األرمــن هدفــه ضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى وليــس توجيــه     

اللوم.
أردوغان: أندد بتسييس الجدل حول اإلبادة بحق األرمن من جانب أطراف ثالثة.    
أردوغان: لن نسمح بزوال ثقافة العيش المشترك بين األتراك واألرمن.    
وزيــر الخارجيــة التركــي: نرفــض تمامــا قــرار الواليــات المتحــدة االعتــراف باإلبــادة     

الجماعيــة لألرمــن.
رويتــرز عــن مســؤول أمريكــي: بايــدن يريــد العمــل عــن قــرب مــع أردوغــان ولهــذا اقترح     

اللقــاء بــه فــي قمــة النيتــو فــي يونيو.
الخارجيــة التركيــة: بيــان بايــدن بشــأن األرمــن ســينكأ جرحــا عميقــا وســيقوض الثقــة     

المشــتركة والصداقــة مــع واشــنطن.
رويتــرز عــن المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة: محادثــات تركيــة مصريــة ســتجرى     

األســبوع المقبــل.
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مصــدر دبلوماســي خليجــي:  الســعودية وتركيــا تتوصــان التفــاق لتطبيــع العاقــات.     
االعــان عــن التســوية الســعودية التركيــة سيســبقه تصريحــات لتلطيــف االجــواء 

وتهيئــة الــرأي العــام.
ــة      ــا عاق ــا معه ــون لدين ــح أن يك ــارة ونطم ــة ج ــران دول ــعودي: إي ــد الس ــي العه ول

ــدة. جي
طــرد دبلوماســيين متبــادل بيــن روســيا مــن جهــة، ومعظــم الــدول األوربيــة مــن جهــة     

ثانيــة، وحملــة مــن الضغــوط المســتمرة تواجههــا روســيا.

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

ذكــر موقــع ماكاتشــي اإلخبــاري األميركــي أن دبلوماســيين وضبــاط مخابــرات 
فــي إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن يعتقــدون أن الصحافــي األميركــي أوســتن 
ــاة.  ــد الحي ــى قي ــزال عل ــا ي ــوام، م ــدة أع ــل ع ــوريا قب ــي س ــى ف ــذي اختف ــس ال تاي
وأضــاف الموقــع نقــًا عــن مســؤولين أمريكييــن: مجموعــة مشــتركة مكونــة مــن 
دبلوماســيين وضبــاط مخابــرات يعملــون بشــكل يومــي مــن أجــل تحريــر تايــس الــذي 

ــه للحــرب فــي ســوريا. ــاء تغطيت ــره عــام 2012 أثن فقــد أث
وذكــرت صحيفــة "هآرتــس" العبريــة: أي تغييــر سياســي فــي ســوريا يمكــن أن يضــع 
"إســرائيل" أمــام عامــات اســتفهام صعبــة وبقــاء األســد فــي الحكــم مريــح إلســرائيل 
وروســيا. وأضافــت "هآرتــس": شــبكة العاقــات بيــن إســرائيل وســوريا تعززهــا سلســلة 

تفاهمــات تطــورت مــع روســيا واإلمــارات والبحريــن.
أخيــرا، موقــع ذي أفريــكان ريبــورت المختــص بالشــؤون األفريقيــة تحــدث عــن: زيــادة 
ــذه  ــع: ه ــاف الموق ــرة. وأض ــهر األخي ــي األش ــا ف ــوريا وليبي ــن س ــة بي ــات الجوي الرح
الرحــات ربمــا تحمــل المزيــد مــن المرتزقــة والمخــدرات إلــى البــاد. ومنــذ األول مــن 
نيســان الماضــي قامــت شــركة "أجنحــة الشــام" التابعــة للنظــام بمــا ال يقــل عــن تســع 

رحــات ذهــاب وعــودة بيــن دمشــق وبنغــازي كانــت آخرهــا فــي 19 نيســان.
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سادسا: رؤية تحليلية

طغـــت تطـــورات االنتخابـــات المزمـــع إجرائهـــا مـــن قبـــل النظـــام علـــى مجمـــل تطـــورات 
األحـــداث حـــول القضيـــة الســـورية، حيـــث لوحـــظ رفـــض أممـــي ودولـــي لهـــذه 
االنتخابـــات مـــع بقـــاء وجـــود تأييـــد لهـــا مـــن الـــدول الداعمـــة للنظـــام -روســـيا وإيـــران- 
ـــام  ـــن النظ ـــة م ـــة إضافي ـــالة واضح ـــكل رس ـــات تش ـــذه االنتخاب ـــأن ه ـــي ب ـــا يعن ـــو م وه
وداعميـــه لجهـــة عـــدم جديتهـــم فـــي الدخـــول فـــي مســـار التســـوية السياســـية، 
واعتمـــاد اســـتراتيجية إيجـــاد الوقائـــع علـــى األرض واســـتثمارها سياســـيا، خاصـــة أن 
ــرار 2254  ــع القـ ــارض مـ ــات ال تتعـ ــذه االنتخابـ ــأن هـ ــج بـ ــى الترويـ ــعى إلـ ــيا تسـ روسـ
وعليـــه، فبعـــد هـــذه االنتخابـــات قـــد نكـــون امـــام مقاربـــات دوليـــة جديـــدة ســـواء مـــن 
الـــدول الداعمـــة للنظـــام أو الـــدول المعارضـــة لـــه لجهـــة صياغـــة طروحـــات جديـــدة 

فـــي ســـبيل تســـوية الصـــراع فـــي ســـورية.  



»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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