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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

نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ميخائيــل بوغدانــوف يقــول: إذا توصلــت األطــراف 
ــات  الســورية إلــى اتفــاق وســيتم تثبيــت نتائــج عملهــا، فمــن الممكــن إجــراء انتخاب
وفقــا للدســتور الجديــد أو اإلصــاح الدســتوري. قــد يحــدث ذلــك بشــكل مبكــر وليــس 
بعــد ســبع ســنوات، حســب مقتضيــات الدســتور الحالــي، لكــن هــذا األمــر يتطلــب 
ــي  ــتانا ف ــة أس ــد بصيغ ــاع جدي ــد اجتم ــط لعق ــاك خط ــوريين. وهن ــن الس ــا بي توافق
عاصمــة كازاخســتان مدينــة نــور ســلطان حتــى نهايــة يونيــو الجــاري. وموســكو 
ســتجري األســبوع القــادم اتصــاالت مــع تركيــا وإيــران بهــذا الصــدد. أمــا وزيــر الخارجيــة 
ــوال  ــورية باألم ــي س ــن ف ــم االنفصاليي ــدة تدع ــات المتح ــال: الوالي ــد ق ــي فق الروس
المنهوبــة هنــاك، وهــذا األمــر قــد ينتهــي بصــورة ســيئة. وبعــد التصعيــد األخيــر فــي 
إدلــب مســؤول روســي يقــول: اتفاقنــا مــع تركيــا بشــأن إدلــب ال يعنــي عــدم ســيطرة 

نظــام األســد عليهــا!

وعلــى الصعيــد العربــي، وزيــر الخارجيــة القطــري يقــول: قطــر ال تســعى إلعــادة 
العاقــات الدبلوماســية مــع ســوريا طالمــا لــم يحــدث تغييــر علــى األرض. وفــي نفــس 

الســياق جــاء عــن الســعودية: “تطبيــع العاقــات مــع نظــام األســد غيــر ممكــن”.

ــراءه  ــد أن خب ــة يؤك ــلحة الكيمياوي ــر األس ــة حظ ــام منظم ــر ع ــة، مدي ــة ثاني ــن جه م
حققــوا فــي 77 زعمــًا ضــد ســوريا وخلصــوا إلــى أنــه فــي 17 حالــة كان مــن المحتمــل 

أو المؤكــد اســتخدام أســلحة كيمياويــة.
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أمــا مندوبــة الواليــات المتحــدة لــدى األمــم المتحــدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد فقــد 
ــار األفضــل  ــاب الهــوى علــى الحــدود الســورية التركيــة هــو الخي ــر ب جــاء عنهــا: معب
حاليــًا للمجتمــع الدولــي إليصــال المســاعدات إلــى المحتاجيــن فــي ســوريا. الواليــات 
المتحــدة ســتوفر تمويــًا إضافيــا مــن أجل الســوريين بقيمــة 200 مليــون دوالر. ومعبر 
ــر القليلــة التــي بقيــت مفتوحــة للدخــول إلــى ســوريا  بــاب الهــوى مــن بيــن المعاب
وإذا تــم إغاقــه فســوف يتســبب ذلــك بكثيــر مــن الظلــم. ودعــت غرينفيلــد األمــم 
ــروس  ــادة لفي ــات المض ــانية واللقاح ــاعدات اإلنس ــال المس ــان إرس ــى ضم ــدة إل المتح
كورونــا والمســتلزمات الطبيــة إلنهــاء المآســي التــي يعيشــها الســوريون. وأضافــت: 
واشــنطن تجــري مباحثــات مــع مجلــس األمــن وتركيــا وروســيا مــن أجــل فتــح معابــر 

جديــدة خاصــة بالمســاعدات اإلنســانية إلــى ســوريا.

كذلــك غــردت الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق علــى تويتــر: نظــام األســد قتــل وعذب 
وأخفــى قســرًيا وجنــد عشــرات اآلالف مــن األطفــال الســوريين. لقــد عّرضهــم األســد 
ــة، وقصــف مدارســهم ومستشــفياتهم، ومنعهــم مــن الحصــول  لهجمــات كيماوي
علــى المســاعدات اإلنســانية المنقــذة للحيــاة. فــي اليــوم "الدولــي لضحايــا العــدوان 
مــن األطفــال األبريــاء" ندعــو نظــام األســد إلــى وقــف هجماتــه البربريــة علــى 
الســوريين األكثــر ضعًفــا. وندعــو أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي إلــى تجديــد وتوســيع 

تفويــض معبــر الحــدود للحفــاظ علــى تدفــق المســاعدات اإلنســانية الحيويــة.

أردوغــان  التركــي  الرئيــس  أخيــرا، 

قصــارى  بــذل  ســنواصل  يقــول: 

مشــرق  مســتقبل  لضمــان  جهدنــا 

لجارتنــا ســوريا علــى قاعــدة وحــدة 

السياســية. ووحدتهــا  أراضيهــا 
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ثانيا: الحراك السياسي

ــج  ــة منب ــي مدين ــلمية ف ــات الس ــه لاحتجاج ــد دعم ــوري يؤك ــي الس ــاف الوطن االئت

بريــف حلــب ويرفــض مــا يتعــرض لــه أهالــي المنطقــة مــن ماحقــة وتجنيــد مــن قبــل 

ــن  ــه ل ــن أن ــري" يعل ــة. ورئيــس االئتــاف الوطنــي "نصــر الحري قــوات ســوريا الديمقراطي

ــادم. ــوز الق ــخ 11 تم ــا بتاري ــع عقده ــاف المزم ــة االئت ــات رئاس ــه النتخاب ــح نفس يرش

ــل  ــائل للداخ ــل رس ــح يحم ــدم الترش ــراري بع ــري:  ق ــر الحري ــي نص ــاف الوطن ــس االئت رئي

ــل  ــداول الســلطة وتفعي ــد ت ــا قــوال وعمــا نري ــادئ ثورتن وللخــارج ونحــن ملتزمــون بمب

دورهــا. واثــق أن قــوى الثــورة والمعارضــة ســتختار شــخصية ســورية قــادرة علــى قيــادة 

 االئتــاف ومنحهــا الثقــة للفتــرة القادمــة. ال يمكــن مواجهــة الظــروف والتحديــات دون 

اســتراتيجية مســتدامة ونفــس طويــل.

النظــام  باحتجــاز  ينــدد  الحريــري  الوطنــي نصــر  االئتــاف  رئيــس  آخــر،  وفــي تصريــح 

عشــرات اآلالف مــن الطــاب والموظفيــن إلجبارهــم علــى التصويــت ويصفهــا بـــ "طقــس 

التصويــت هــو جريمــة  علــى  اآلالف  إجبــار عشــرات  الحريــري:  وأضــاف  اســتبدادي". 

موصوفــة بحــق مــن تبقــى مــن الســوريين تحــت ســيطرة هــذا النظــام المجــرم. علــى 

مجلــس األمــن الدولــي تحمــل مســؤولياته بعد تأكيــد منظمة حظــر األســلحة الكيميائية 

مســؤولية النظــام عــن اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 17 مــرة. ويجــب العمــل علــى 

فــرض تدابيــر بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم المتحــدة وإجبــار النظــام علــى 

ــة. ــاع للقــرارات الدولي االنصي

وتعليقــا علــى التصعيــد فــي إدلــب، االئتــاف الوطنــي الســوري يصــرح: التطــورات علــى 

مــدار األســابيع واأليــام الماضيــة والســاعات األخيــرة تكشــف عــن نوايــا تصعيديــة خبيثــة 

علــى إدلــب.
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
ســتة مدنييــن قتلــوا وأصيــب أكثــر مــن 25 برصــاص قســد خــال قمعهــا المظاهــرات     

فــي منبــج وريفهــا بريــف حلــب الشــرقي.
اإلدارة الذاتيــة فرضــت هدنــة مــدة 48 ســاعة فــي منبــج شــمال حلــب بعــد ســقوط     

قتلــى احتجاجــات علــى تجنيــد شــباب.
ارتفاع حاالت االعتقال في درعا بعد انتهاء انتخابات النظام السوري.    
وكالــة "مهــر" اإليرانيــة: مقتــل المستشــار العســكري اإليرانــي فــي الحــرس الثــوري     

حســن عبــد اهلل زاده ومرافقــه فــي ســوريا بكميــن لتنظيــم الدولــة علــى الطريــق بين 
مدينتــي ديــر الــزور وتدمــر.

الدفــاع التركيــة: مقتــل جنــدي تركــي وإصابــة آخــر بهجــوم صاروخي بريــف محافظة     
حلب شــمالي ســوريا.

قوات األسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.    
تحركات وتعزيزات تركية في محافظة إدلب.    
أضــرار ماديــة نتيجــة انفجــار عبوتيــن ناســفتين فــي ســيارة مدنيــة علــى أطــراف     

ــب. ــرق حل ــس ش ــة جرابل مدين
ــف      ــان" بري ــة "عتم ــس بلدي ــس مجل ــوه" رئي ــماعيل علل ــل إس ــو "فيص ــال المدع اغتي

ــن. ــد مجهولي ــى ي ــمالي عل ــا الش درع
ــدة      ــي بل ــا ف ــش نفذته ــم وتفتي ــة ده ــي حمل ــن ف ــل 9 مدنيي ــام تعتق ــوات النظ ق

ــمالي. ــا الش ــف درع ــان بري عتم
محاولــة اغتيــال القيــادي فــي فرقــة المعتصــم التابعــة للجيــش الوطنــي الســوري     

جــال عكرمــة عبــر اســتهدافه بالرصــاص الحــي مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة مــارع 
بريــف حلــب الشــمالي مــا أدى إلصابتــه ونقلــه إلــى المستشــفى.

ــة      ــاع األمني ــة األوض ــن "نتيج ــد االثني ــوم غ ــازار" ي ــي "الب ــس تلغ ــرطة جرابل ــادة ش قي
ــة. ــهدها المدين ــي تش ــة" الت الراهن

مقتــل مدنــي وإصابــة آخريــن جــراء انفجــار عبــوة ناســفة فــي مدينــة الراعــي بريــف     
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حلــب الشــمالي.
عنصر عسكري في عفرين يحاول قتل صيدلي بكل برودة أعصاب.    
مقتــل النقيــب عــاء معــا فــي منطقــة الســخنة صبــاح اليــوم. النقيــب كان مســؤول     

قطــاع فــي ميليشــيا األســد فــي قلعــة المضيــق قبــل أن يتــم نقلــه للبادية الشــامية. 
النقيــب يعمــل ضمــن صفــوف الفرقــة الرابعة.

مقتــل المدعــو "ســعود موفــق المســالمة" نتيجــة اســتهدفه بعــدة طلقــات ناريــة     
مــن قبــل مجهوليــن فــي حــي المنشــية بدرعــا البلــد.

انفجــار عبــوة ناســفة مزروعــة بســيارة فــي حــي المحموديــة بمدينــة عفريــن شــمال     
حلــب دون أنبــاء عــن وقــوع إصابــات.

وكالــة األنبــاء الســورية: دفاعاتنــا الجويــة تتصــدى لعــدوان إســرائيلي قــادم مــن     
األجــواء اللبنانيــة.

القصــف اإلســرائيلي اســتهدف نقاطــًا فــي منطقــة العالــي فــي صحنايــا ومراصــد     
تابعــة للفرقــة األولــى فــي الكســوة بريــف دمشــق الغربــي ونقطــة للدفــاع الجوي 
ــون  ــة القلم ــي منطق ــا" ف ــر التحت ــي "حفي ــواء 155 ف ــة لل ــخ تابع ــة للصواري وكتيب

الشــرقي.
القصف اإلسرائيلي أسفر عن مقتل 8 من عناصر النظام وإصابة آخرين.    
صواريــخ الدفــاع الجــوي التابــع للنظــام ســقطت فــي مناطق ســكنية فــي معضمية     

الشــام وصحنايــا بريــف دمشــق وتســببت بأضــرار مادية.
ــة 3      أكــد المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان، األربعــاء، مقتــل جنــدي روســي وإصاب

فــي انفجــار آليــة عســكرية بالحســكة، شــمال شــرق ســوريا.
ــة      ــة الصواغي ــي قري ــرار ف ــم األب ــة مخي ــة الثقيل ــتهدف بالمدفعي ــد تس ــوات األس ق

ــمالي. ــب الش ــف ادل بري
عشــرة قتلــى بينهــم طفــل وامــرأة فــي قصــف مدفعــي مــن قــوات النظــام     

الســوري علــى بلــدة إبليــن بريــف إدلــب.
الطيــران الحربــي الروســي يســتهدف بالصواريــخ محيــط بلــدة المــوزرة بجبــل الزاويــة     

جنــوب إدلــب.
قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة والصواريــخ بلــدة البــارة وقريــة ســان     

بريــف إدلــب الجنوبــي.
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قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة بلدتــي كفــر عويــد وســفوهن فــي     
جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي.

الطائرات الحربية الروسية تقصف بالصواريخ محيط قرية مجدليا بريف إدلب.    
مراســلنا: فصائــل المعارضــة تــرد علــى قصــف قــوات النظــام باســتهداف مواقعهــا     

فــي ريفــي إدلــب الجنوبــي والشــرقي بقذائــف المدفعيــة.
ــة تجمعــات      ــل الزاوي ــة مــن مواقعــه فــي جب الجيــش التركــي يســتهدف بالمدفعي

قــوات النظــام فــي بلــدة خــان الســبل بريــف إدلــب الشــرقي.
فــرع أمــن الدولــة التابــع للنظــام يعتقــل عــددا مــن الشــبان خــال حملــة دهــم     

الشــمالي. بريــف درعــا  بلــدة محجــة  واعتقــاالت فــي 
الدفــاع المدنــي الســوري: مقتــل 18 شــخصا وإصابــة آخريــن مــن بينهــم 3 عناصــر مــن     

ــى  ــة بقصــف مدفعــي مصــدره قســد والنظــام عل ــة أولي الدفــاع المدنــي كحصيل
األحيــاء الســكنية فــي مدينــة عفريــن.

الجيــش التركــي يقصــف أهدافــًا فــي بلــدة تــل رفعــت بشــمال ســوريا ردًا علــى     
هجمــات بالمدفعيــة علــى بلــدة عفريــن أدت لمقتــل 21 شــخصا وجــرح آخريــن وخــروج 

مستشــفى عــن الخدمــة.
مجهولــون يســتهدفون بقذائــف آر بــي جــي وأســلحة رشاشــة نقطــة عســكرية لـــ     

"الفرقــة الرابعــة" عنــد معمــل الكونســرة شــمال بلــدة المزيريــب غربــي درعــا.
مقتــل شــخصين بانفجــار ســيارة مفخخــة فــي قريــة كفرجنــة بريــف مدينــة عفريــن     

شــمال حلــب.
ثانيا: أخبار متفرقة:

ــوريا      ــمال س ــج ش ــة منب ــائر منطق ــيوخ عش ــاء وش ــة ووجه ــكرية ومدني ــادات عس قي
ــاري. ــد اإلجب ــة التجني ــل بحمل ــف العم ــى بوق ــًا انته ــدت اجتماع عق

جمال سليمان األسد طاغية وال مستقبل لسورية معه.    
الحكومة المؤقتة تعلن بدأ عمليات استام الحبوب في المناطق المحررة.    
فــرات بوســت: إطــاق ســراح جميــع المعتقليــن فــي مدينــة منبــج وريفهــا والذيــن     

ــرة. ــة المشــاركة فــي االحتجاجــات األخي اعتقلتهــم " قســد " علــى خلفي
مراســل حلــب اليــوم: تجمــع عــدد مــن المدنييــن أمــام النقطــة التركيــة فــي بلــدة     

بليــون بجبــل الزاويــة جنوبــي إدلــب احتجاجــًا علــى قصــف النظــام لقراهــم ومطالبــة 
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القــوات التركيــة بإيقــاف هــذا القصــف.
مراســلنا: الجيــش التركــي ينشــئ قاعــدة عســكرية جديــدة فــي محيــط بلــدة البــارة     

فــي جبــل الزاويــة جنــوب إدلــب.
وفد تركي يصل روسيا لبحث قضية مهمة في إدلب.    
فريــق لقــاح ســوريا: عــدد الملقحيــن بفيــروس كورونــا فــي حلــب وإدلــب شــمال غــرب     

ســوريا بلــغ حتــى اآلن 18.784 شــخصًا.
الجيــش الوطنــي الســوري ينشــئ جهــاز اســتخبارات عســكري لماحقــة "الخايــا     

المســؤولة عــن تفجيــرات" بمناطــق ســيطرته وفــق موقــع نــداء بوســت.
نــداء بوســت: مهمــة الجهــاز العســكري الجديــد ماحقــة خايــا نظــام األســد وقســد     

وتنظيــم الدولــة فــي منطقتــْي درع الفــرات وغصــن الزيتــون.
مراســلنا: حركــة نــزوح للمدنييــن مــن مناطــق جبــل الزاويــة بريــف إدلــب الجنوبــي جــراء     

حملــة القصــف المدفعــي والجــوي لقــوات النظــام وروســيا علــى المنطقــة.
تعميم من رئيس جامعة إدلب. يمنع االختاط حتى على مواقع التواصل!    
ــار      ــن بش ــرَّب م ــال مق ــل أعم ــركتين لرج ــن ش ــات ع ــع العقوب ــدة ترف ــات المتح الوالي

ــد. األس
ميليشــيات أمــن النظــام المجــرم توقــف اللــواء هيثــم خضــور المســؤول عــن الوقــود     

أجنبيــة  والتعامــل مــع جهــات  الفســاد  بتهــم  العســكرية  العســكري والكازيــات 
وبتهمــة إحــراق الناقلــة اإليرانيــة قبــل شــهر فــي بانيــاس بعدمــا عمــد لســرقة النفــط 

منهــا وإشــعال الحريــق فيهــا تغطيــة للســرقة.
الرئيســة المشــاركة لـــ "مجلــس ســوريا الديمقراطيــة" أمينــة عمــر لموقع نــورث برس:     

حديــث روســيا عــن احتماليــة انتخابــات مبكــرة فــي ســوريا دليــل علــى عــدم شــرعية 
االنتخابــات التــي جــرت.

أمينــة عمــر: فــوز بشــار األســد بواليــة رئاســية جديــدة لــم يغيــر شــيئًا مــن ناحيــة     
تحقيــق أهــداف الشــعب الســوري أو االتجــاه نحــو التغييــر الديمقراطــي.

وفــاة الطالــب أحمــد رحيــل مــن بلــدة جرجنــاز إثــر أزمــة قلبيــة بعــد تقديمــه امتحــان     
الرياضيــات.

ــى      ــكرية إل ــزات عس ــتقدم تعزي ــران تس ــيات إي ــًا.  ميليش ــال 20 يوم ــة خ ــرة الثاني للم
ــل قســد. ــب مقاب ريــف حل



التقرير الرصدي للنصف األول من حزيران - يونيو 2021

Page 9

رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــس      ــي الرئي ــو ويلتق ــي 14 يوني ــو ف ــة النيت ــر قم ــدن يحض ــس باي ــض: الرئي ــت األبي البي
ــوم نفســه. التركــي فــي الي

البيت األبيض: الرئيس بايدن يلتقي الرئيس الروسي في جنيف في 16 يونيو.    

الواليــات المتحــدة وتركيــا تؤكــدان علــى ضــرورة الحــل السياســي فــي ســوريا ودعــم     
أعمــال اللجنــة الدســتورية وتوفيــر بيئــة انتخابــات حــرة ونزيهــة خــال مباحثــات وفــد 

مــن الطرفيــن فــي أنقــرة.

مكتــب المتحــدث باســم الرئاســة التركيــة: المســؤول التركــي "إبراهيــم قالــن" اتفــق     
مــع المندوبــة األمريكيــة باألمــم المتحــدة "لينــدا غرينفلــد" علــى أن حــدوث موجــة 

هجــرة جديــدة فــي إدلــب ســيخلق حالــة مــن عــدم االســتقرار.

ــع      ــا بمداف ــع تركي ــدوده م ــد ح ــوم بتزوي ــان يق ــي، اليون ــاد األوروب ــن االتح ــم م بدع
ــدود. ــراب للح ــن االقت ــن م ــع الاجئي ــم لمن ــم الدائ ــبب الصم ــة تس ــة حديث صوتي

البنتاغــون: الوزيــر لويــد أوســتن يؤكــد فــي اتصــال بنظيــره التركــي علــى التــزام     
واشــنطن بعاقتهــا الدفاعيــة طويلــة األمــد مــع أنقــرة.

البنتاغــون: الوزيــر لويــد أوســتن يبحــث فــي اتصــال بنظيــره التركــي العاقــات الثنائيــة     
والقضايــا اإلقليميــة قبيــل قمــة النيتــو.

كشــف مســؤولون أميركيــون وأوروبيــون أن إدارة الرئيــس األميركــي جــو بايــدن     
اآلن مصــرة علــى إضافــة برنامــج الصواريــخ الباليســتية والدعــم اإليرانــي للجماعــات 

ــه. ــاوض علي ــران التف ــى إي ــب عل ــق يج ــاق ملح ــة كاتف اإلرهابي

األميــن العــام لحلــف النيتــو: الرســالة األهــم التــي نبعثهــا إلــى روســيا أننــا موحــدون     
وأنهــا لــن تكــون قــادرة علــى شــرذمتنا.

الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون يبحــث مــع نظيــرة التركــي رجــب طيــب أردوغــان     
ملفــي ليبيــا وســوريا ويتحــدث عــن "رغبــة مشــتركة فــي التعاون" بيــن فرنســا وتركيا 

فــي هذيــن الملفين.



التقرير الرصدي للنصف األول من حزيران - يونيو 2021

Page 10

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

الصحفــي األمريكــي داريــل فيلبــس الملّقــب بـــ "بــال عبــد الكريــم" يــروي لموقــع     
ــر الشــام"  ــة تحري ــه فــي ســجون "هيئ ــة اعتقال ــدل أيســت آي" البريطانــي تجرب "مي
ممنهجــة  تعذيــب  "عمليــات  بـــ  تتعلــق  بانتهــاكات  ويتهمهــا  إدلــب  بمحافظــة 

وواســعة االنتشــار".

منســقو اســتجابة ســوريا: اســتمرار تســجيل اإلصابــات اليوميــة بكورونــا فــي شــمال     
غــرب ســوريا بشــكل يومــي ليصــل عــدد اإلصابــات المســجلة إلــى 23.914 حالــة.

اســتجابة ســوريا: اســتمرار تســجيل اإلصابــات فــي المخيمــات يزيــد مــن مخاطــر تحــول     
المخيمــات إلــى مركــز لنشــر الوبــاء.

اســتجابة ســوريا: ندعــو جميــع المنظمــات اإلنســانية بشــكل عاجــل لضمــان الوقايــة     
والعــاج والســيطرة علــى انتشــار فيــروس كورونــا ضمــن المخيمــات.

الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تقــول فــي تقريــر جديــد إن اختيــار نظــام األســد     
ــة  ــة الصح ــذي لمنظم ــس التنفي ــي المجل ــانية ف ــد اإلنس ــم ض ــي جرائ ــورط ف "المت

ــع موظفيهــا وأعضائهــا". ــة للمنظمــة وجمي ــر إهان ــل أكب ــة يمث العالمي

ــذ 544 حادثــة اعتــداء علــى منشــآت طبيــة وقتــل 652 مــن الكوادر      التقريــر: النظــام نفَّ
الطبيــة واعتقــل 3329 آخرين.

الدفــاع المدنــي الســوري: حركــة نــزوح للمدنييــن تشــهدها قــرى جبــل الزاويــة وعــدة     
مناطــق فــي ســهل الغــاب مــع اســتمرار التصعيــد منــذ بدايــة األســبوع الحالــي.

الدفــاع المدنــي: يعتبــر اليــوم 10حزيــران األعنــف ضمــن الحملــة بعــد ارتــكاب قــوات     
النظــام مجــزرة فــي قريــة أبليــن جنوبــي إدلــب راح ضحيتهــا 11 قتيــا بينهــم أم 

ــات. ــا و6 إصاب وطفله

ــي      ــران الروس ــن الطي ــاركة م ــا بمش ــن هجماته ــام تش ــوات النظ ــي: ق ــاع المدن الدف
مســتهدفة األحيــاء الســكنية واألراضــي الزراعيــة بالتزامــن مع عــودة جزئيــة للمدنيين 
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لتلــك المناطــق.

الدفــاع المدنــي: تتعاظــم المخــاوف مــن حملــة نــزوح شــاملة مــن المنطقــة فــي     
ــد نحــو مخيمــات الشــمال الســوري. ظــل اســتمرار التصعي

مجلــة "فوريــن بوليســي": الرئيــس جــو بايــدن يعتــزم الضغــط بشــكل شــخصي علــى     
الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن خــال قمتهمــا األســبوع المقبــل لتوســيع دائــرة 

توزيــع المســاعدات عبــر الحــدود إلــى ســوريا.

صحيفــة "واشــنطن بوســت": ســوريا ســتكون علــى أجنــدة لقــاء الرئيــس األمريكــي     

جــو بايــدن مــع نظيــره الروســي فاديميــر بوتيــن بجنيــف األســبوع المقبــل.

سادسا: رؤية تحليلية

ـــات المتحـــدة األمريكيـــة تســـعى بـــكل طاقتهـــا إلـــى إنهـــاء أزمـــة  ليـــس ســـرا أن الوالي
ــا أزمـــة  ــيا، والتـــي انبثـــق عنهـ ــا مـــن روسـ صواريـــخ "إس 400" التـــي اشـــترتها تركيـ
أخـــرى، هـــي أزمـــة طائـــرات "إف 35"، ومحـــاوالت إعـــادة تركيـــا إلـــى قلـــب حلـــف 
ـــد،  ـــى أح ـــاف عل ـــس بخ ـــا لي ـــة بينهم ـــى العاق ـــى عل ـــذي طغ ـــور ال ـــد الفت ـــو بع النات
ـــا  وباألمـــس أميـــن حلـــف الناتـــو يقـــول: الرســـالة األهـــم التـــي نبعثهـــا إلـــى روســـيا أنن
موحـــدون وأنهـــا لـــن تكـــون قـــادرة علـــى شـــرذمتنا. كل هـــذا وغيـــره كانـــت روســـيا 
قـــد قرأتـــه مســـبقا. وعليـــه، مـــن الطبيعـــي أن يكـــون الحنـــق الروســـي قـــد وصـــل 
ـــا  ـــاد تركي ـــة إبع ـــي عملي ـــق ف ـــف الطري ـــع نص ـــه قط ـــد أن ـــن كان يعتق ـــذروة، فبوتي ال
ـــات  ـــدة التـــي أنجـــزت معظـــم متطلب ـــة الجدي ـــو، لكـــن اإلدارة األمريكي ـــف النات عـــن حل
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي وبـــدأت تلتفـــت إلـــى ترتيـــب عاقاتهـــا الدوليـــة التـــي أصابهـــا 
ــا حولـــت أحـــام بوتيـــن  ــد الرئيـــس ترامـــب، يبـــدو أنهـ ــر مـــن الخلـــل فـــي عهـ الكثيـ
الورديـــة إلـــى كوابيـــس مزعجـــة، ومـــن خـــال عقليـــة رجـــل العصابـــة؛ ارتـــأى الـــروس أن 
يكـــون الـــرد بالضغـــط علـــى تركيـــا مـــن خـــال التلويـــح بالتصعيـــد فـــي إدلـــب وكأنهـــم 
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ــة،  ــل العصابـ ــلوب رجـ ــرف بأسـ ــا نتصـ ــروا بأننـ ــو: تذكـ ــف الناتـ ــا ولحلـ ــون لتركيـ يقولـ
فـــإن ضيقتـــم الخنـــاق علينـــا يجـــب أن تتوقعـــوا مزيـــدا مـــن نقـــض العهـــود والقتـــل 
ـــة. ـــن رهين ـــة مايي ـــر مـــن ثاث ـــا أكث ـــن، فلدين ـــرة مـــن المهاجري ـــر وموجـــات كبي والتهجي

     إذن، هـــي محاولـــة للـــردع بعقليـــة رجـــل العصابـــة، وبمـــا أنـــه مـــن مقومـــات الـــردع 
ـــات  ـــاول العصاب ـــدات، تح ـــذ التهدي ـــي لتنفي ـــتعداد الفعل ـــة واالس ـــار الجدي ـــح إظه الناج
الثـــاث )النظـــام الســـوري، وروســـيا، وإيـــران( إظهـــار األمـــر وكأنـــه حـــدث قـــادم 
ال محالـــة. مـــن ذلـــك: نقـــل القـــوات إلـــى محيـــط إدلـــب، تصديـــر بعـــض التصريحـــات 

العدوانيـــة، ارتـــكاب بعـــض الجرائـــم.

ــررة، فـــا مناطـــق  ــر، أغلـــب الظـــن أنـــه ال جديـــد بخصـــوص المناطـــق المحـ بالمختصـ
ســـوف تقضـــم، وال عمليـــة عســـكرية واســـعة النطـــاق ســـوف تحصـــل. كل مـــا هنالـــك 
اســـتعراض وتذكيـــر مـــن رجـــال عصابـــات بأنهـــم مجرمـــون، وعلـــى اآلخريـــن تذكـــر ذلـــك.  



»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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