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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

األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش يتهــم 32 طرفــًا حــول العالــم 
بمــا فيهــا  انتهــاكات جســيمة ضــد األطفــال  بارتــكاب  بينهــم نظــام األســد  مــن 
والخطــف.  والتعذيــب  القســري  واإلخفــاء  اإلجبــاري  والتجنيــد  والتشــويه  القتــل 
وتشــويه  طفــًا   1557 مقتــل  مــن  تتحقــق  المتحــدة  األمــم  غوتيريــش:  وقــال 
12 محافظــة معظمهــا  فــي  الحــوادث  تلــك  وقــوع  مــن  وتتحقــق  آخريــن   1160
األطفــال  تجنيــد  وأضــاف:   ،)220( الــزور  وديــر   )632( وحلــب   )1152( إدلــب  فــي 
ومنهجــي. واســع  نطــاق  علــى  مســتمرًا  يــزال  ال  القتــال  فــي  واســتخدامهم 

وجــاء عــن وزارة الخارجيــة الفرنســية: "االنتخابــات الرئاســية" التــي يعتــزم نظــام األســد 
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إجراءهــا "باطلــة وال شــرعية ألنهــا تفتقــر للمعاييــر الازمــة وال تســمح "بالخــروج 
مــن األزمــة". أمــا وزيــر الخارجيــة اإليرانــي "محمــد جــواد ظريــف" فقــد اعتبــر أن 
افتتــاح قنصليــة لبــاده فــي مدينــة حلــب "يمثــل رغبــة بالحضــور الفاعــل خــال 
فتــرة إعــادة اإلعمــار" وفــق وكالــة ســانا، وأضــاف ظريــف: هــذه الخطــوة خيــر دليــل 
ــوريا. ــران وس ــن إي ــاون بي ــة وللتع ــًا وثقاف ــب تاريخ ــه لحل ــذي نولي ــام ال ــى االهتم عل

واســتنكرت كل مــن فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا فــي بيــان مشــترك إجــراء انتخابــات 
رئاســية فــي ســوريا خــارج إطــار قــرار مجلــس األمــن. وجــاء فــي البيــان: نديــن محاولــة 
نظــام األســد اســتعادة الشــرعية دون إنهــاء انتهاكاتــه لحقــوق اإلنســان. ومســؤول 
ــد  ــام األس ــع نظ ــا م ــع عاقاتن ــا لتطبي ــة لدين ــول: ال ني ــة يق ــة األمريكي ــي الخارجي ف
فــي  للعقوبــات  عرضــة  بأنهــم  حلفائنــا  تذكيــر  ونعيــد  شــريكا.  فيــه  نــرى  وال 
حــال تعاملهــم مــع نظــام األســد. وكذلــك الخارجيــة التركيــة تقــول: االنتخابــات 
التــي يجريهــا نظــام األســد اليــوم غيــر شــرعية وال تعكــس اإلرادة الحــرة للشــعب.

مــن جهــة أخــرى، منســق مســاعدات األمــم المتحــدة "مــارك لوكــوك" يدعــو مجلــس 
األمــن الدولــي لعــدم قطــع "شــريان الحيــاة" للمســاعدات التــي تمــر إلــى 3 ماييــن 
ســوري فــي شــمال ســوريا. نريــد أن نــرى المزيــد مــن المســاعدة عبــر الخطــوط 

وال  الحــدود  مــن  المــارة 
عمليــة  اســتبدال  يمكــن 
إدخــال المعابــر الحدوديــة.

األوروبــي  االتحــاد  أخيــرا، 
عقوباتــه  تمديــد  يعلــن 
نظــام  علــى  المفروضــة 
مــن  األول  حتــى  األســد 

.2022 حزيــران 
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ثانيا: الحراك السياسي

االئتــاف الوطنــي الســوري يطالــب 75 دولــة حــول العالــم وســبع منظمــات دوليــة 
بعــدم االعتــراف بشــرعية انتخابــات النظــام الرئاســية ونتائجهــا. وإعــان نظــام األســد 
عــن موعــد تلــك المســرحية، هــو بمثابــة انقــاب علــى العمليــة السياســية ومســارها 
األممــي المســتند إلــى القــرارات الدوليــة ذات الصلــة. نظــام األســد ســقطت شــرعيته 
بعدمــا اعتمــد النهــج العســكري فــي مواجهــة الثــورة الشــعبية، وهــو يســعى 

لاســتمرار الــا شــرعي فــي الســلطة وإجهــاض المســار التفاوضــي.

مــن جهتــه وزيــر خارجيــة النظــام الســوري يرحــب بــأي مبــادرة الســتعادة العاقــات مع 
الــدول العربيــة. ومستشــارة الرئيــس الســوري تقــول: جهــود تبــذل لتحســين العاقــات 

مــع الســعودية وقــد تأتــي بنتائــج إيجابيــة قريبــا.

مــن جهــة أخــرى، مجلــس ســوريا الديمقراطيــة يصــدر بيانــًا بشــأن االنتخابــات الرئاســية 
فــي ســوريا يعلــن فيــه أنــه لــن يكــون طرفــًا ميســرًا ألي إجــراء انتخابــي يخالــف روح 
القــرار األممــي 2254. ولــن نكــون جــزءا مــن عمليــة االنتخــاب الرئاســية ولــن نشــارك 
فيهــا وموقفنــا ثابــت أنــه ال انتخابــات قبــل الحــل السياســي وفــق القــرارات الدوليــة 
ــاء سياســي  ــدة لبن ــن ووضــع أســس جدي ــن وعــودة المهجري واإلفــراج عــن المعتقلي
خــال مــن االســتبداد. وأضــاف المجلــس: إنــه غيــر معنــّي بأيــة انتخابــات ال تحقــق 
أهــداف الســوريين فــي حياتهــم وحقوقهــم وحضورهــم السياســي. ورغــم الســعي 
ــار  ــه مس ــى علي ــدم يبن ــق تق ــل تحقي ــن أج ــق م ــي دمش ــلطة ف ــع الس ــاوض م للتف

سياســي فــإن ذلــك لــم يتحقــق.

أيضــا، مجلــس الجاليــة الســورية فــي قطــر يصــدر بيانــًا يرفــض فيــه "مســرحية انتخابــات 
ــان: يديــن مجلــس الجاليــة الســورية فــي  الرئاســة الســورية الهزليــة". وجــاء فــي البي
قطــر إصــرار النظــام "المغتصــب للســلطة" منــذ 1970 علــى إجــراء "انتخابــات كاذبــة" 
وعــدم االنخــراط الحقيقيــة فــي إتمــام حــل سياســي وفــق القــرار األممــي 2254. 
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نؤكــد علــى عــدم شــرعية "االنتخابــات الرئاســية الهزليــة" التــي يحــاول مــن خالهــا 
نظــام األســد خطــف قــرار الســوريين. ونطالــب المجتمــع الدولــي دعــم الســوريين 
فــي تطلعاتهــم نحــو دولــة القانــون ومحاســبة كل مــن أجــرم بحقهــم. وإن عمليــة 
االبتــزاز الممارســة علــى الســوريين بالتصويــت مقابــل الوثائــق الرســمية وجــوازات 
الســفر ومصــادرة أموالهــم أو ممارســة القمــع اتجــاه مــن يلــوذ بهــم تؤكــد علــى 
مســتوى مــن الظلــم واالســتبداد لــم تعهــده البشــرية إال فــي عهــود ســحيقة. لــن 
يقبــل الشــعب الســوري إال بانتخابــات حــرة بنــاء علــى دســتور مســتفتى عليــه شــعبيا.

وكذلــك، تحالــف قــوى الثــورة الســورية يعلــن فــي بيــان رفضــه "رفضــا قطعيــا 
مســرحية االنتخابــات الهزليــة". وجــاء فــي البيــان: "النظــام اإلجرامــي" فــي بلدنــا 
يدعــو النتخابــات "رئيــس مجــرم" فاقــد للشــرعية جلــب "االحتــال" والدمــار لبلدنــا 

وتســبب فــي تشــريد 12 مليــون مواطــن مدنــي وتغييــب 500 ألــف معتقــل.

وفــي تصريــح آخــر، وزيــر خارجيــة نظــام األســد فيصــل المقــداد لوكالــة ســبوتنيك: زيارة 
وزيــر ســياحة النظــام للســعودية تمثــل بعــدًا كان يجــب توافــره دائمــا فــي العاقــات. 
الخارجيــة الروســية بذلــت جهــدًا كبيــرًا لتقريــب وجهــات النظــر بيــن الــدول العربيــة مــع 

ســوريا ونتطلــع لتصحيــح العاقــات.
وفــي بيــان آخــر، االئتــاف الوطنــي: النظــام المجــرم الــذي اســتهدف المستشــفيات 
والمراكــز الطبيــة والمشــافي الميدانيــة وقتــل اآلالف مــن األطبــاء والكــوادر الطبيــة 
عبــر عشــر ســنين بــات اليــوم عضــوًا فــي المجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصحــة 
العالميــة. نســتنكر هــذا اإلجــراء المريــب ونطالــب األمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة 
ــراءات  ــي إج ــة ف ــراء ودور المنظم ــذا اإلج ــرعية ه ــول ش ــق ح ــح تحقي ــة بفت العالمي

ــذي. ــس التنفي ــة المجل ــى عضوي وتســهيات وصــول النظــام المجــرم إل
أخيــرا، ســفير نظــام األســد فــي األردن "عصــام نيــال" يقــول لصحيفــة الوطــن المواليــة 
إن عاقــات النظــام مــع األردن ستشــهد تحســنًا ملحوظــًا فــي الفتــرة القادمــة. بحثــت 
ــر بيــن مناطــق ســيطرة النظــام فــي  ــر النقــل األردنــي موضــوع فتــح المعاب مــع وزي

درعــا واألردن والعاقــات التجاريــة بيــن الجانبيــن
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ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
الوطنــي فــي مدينــة عفريــن تفكيــك عبوتيــن      العــام  الشــرطة واألمــن  قــوى 

المدينــة. وســط  الماهــي  طريــق  علــى  مزروعتيــن  كانتــا  ناســفتين 
مقتــل "عبــد المجيــد النعســان" أحــد عناصــر الفصائــل المعارضــة ســابقًا برصــاص     

مجهوليــن فــي بلــدة تســيل غربــي درعــا.
ميليشــيا أبــو الفضــل العبــاس فــي ســوريا تخــّزن أســلحة وذخائــر فــي مســتودعات     

ــة ومموهــة. إســمنتية محصن
إصابــة كل مــن "وائــل قــداح" و"إبراهيــم ســلوى" وهمــا عنصــران تابعــان للفيلــق     

الخامــس المدعــوم مــن روســيا، إثــر اســتهدافهما مــن قبــل مجهوليــن بالرصــاص فــي 
بلــدة "كحيــل" بريــف درعــا الشــرقي.

اســتهداف بيــك آب لألمــن العســكري فــرع سعســع 220، وســط بلــدة نبــع الصخــر مــا     
أدى لمقتــل مــن كانــوا علــى متنــه.

ــد      ــلل لقس ــة تس ــي بعملي ــش الوطن ــع للجي ــام التاب ــق الش ــن فيل ــر م ــل 4 عناص مقت
ــب. ــن شــمال حل ــة عفري ــان صوفــان فــي ريــف مدين ــة ب علــى محــور قري

مســلحون مــن أحــد الفصائــل المحليــة المعروفة بوالئهــا للنظام يطوقــون المحكمة     
فــي الســويداء مطالبيــن باإلفــراج عــن رجــل وزوجتــه موقوفــون بســبب وجــود ادعــاء 

. بحقه
مجهولــون يغتالــون "جعفــر زيــدان الغزالــي"، قــرب جســر بلــدة خربــة غزالــة، ويعتبــر     

والــد جعفــر زيــدان الغزالــي أحــد قيــادات التشــيع فــي حــزب إيــران اللبنانــي فــي درعــا.
مشاجرة بين لبنانيين وسوريين يتأهبون النتخاب بشار األسد.    
ــن      ــرع األم ــي ف ــران ف ــا عنص ــي" وهم ــر الراض ــريف" و"عام ــرار الش ــن "ض ــاة كل م نج

ــدة  ــرب بل ــفة ق ــوة ناس ــتهدافهما بعب ــة اس ــال، نتيج ــة اغتي ــن محاول ــكري م العس
صيــدا بريــف درعــا الشــرقي. إضافــة الغتيــال المدعــو "فــواز عبــد الكريــم الصلخــدي" 

بالرصــاص المباشــر فــي مدينــة جاســم، مــا أســفر عــن مقتلــه علــى الفــور.
ــي      ــاص ف ــتهدافه بالرص ــراء اس ــراس { " ج ــو ف ــالمة } أب ــم المس ــروان رحي ــال " م إغتي

ــى الفــور. ــه عل ــن ممــا أســفر عــن مقتل ــل مجهولي ــة درعــا مــن قب مدين
إحـــــراق سيارة عليها صورة المجرم بشـــــار األســـــد قرب خلدة في بيروت.    
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ضحيتــان جــراء انفجــار دراجــة ناريــة فــي أحــد األحيــاء الســكنية فــي مدينــة جرابلــس     
شــرق حلــب.

مقتــل كل مــن "حســن مدالجــة" و"حســن صالحــة" وهمــا عنصــران تابعــان للــواء الثامن     
بالفيلــق الخامــس المدعــوم مــن روســيا علــى يــد مجهوليــن فــي بلــدة صيــدا بريــف 

درعــا الشــرقي.
اغتيــال المدعــو "عدنــان عنــاد المصــري" عضــو قيــادة شــعبة حــزب البعــث فــي بلــدة     

الشــجرة بريــف درعــا الغربــي علــى يــد مجهوليــن وقامــوا باختطــاف ابنــه "كمــال".
مقتــل كل مــن "خالــد محاميــد" و "زكريــا محاميــد" وهمــا عنصــران تابعــان للــواء     

الثامــن بالفيلــق الخامــس المدعــوم مــن روســيا، إثــر اســتهداف ســيارتهما بالرصــاص 
ــف  ــاذن بري ــدا وأم المي ــي صي ــن بلدت ــل بي ــق الواص ــى الطري ــن عل ــل مجهولي ــن قب م

ــرقي. ــا الش درع
اســتنفار أمنــي كبيــر تشــهده بلــدة بصــر الحريــر بريــف درعــا الشــمالي الشــرقي بعــد     

منــع أهالــي المدينــة نظــام األســد مــن إنشــاء مركــز لانتخابــات الرئاســية فــي البلــدة.
مجهولــون يفجــرون عبــوة ناســفة فــي "ســاحة األســد" بالقــرب مــن منــزل المحافــظ     

التابــع للنظــام "مــروان إبراهيــم شــلبك" فــي مدينــة درعــا.
شبان درعا يبطشون ببلديات نظام األسد ومراكزه االنتخابية قبيل انطاقها.    
مقتــل مدنــي وإصابــة 9 آخريــن بينهــم طفلــة وامــرأة بانفجــار عبــوة ناســفة داخــل     

ســيارة علــى طريــق راجــو وســط مدينــة عفريــن شــمالي حلــب.
اشــتباكات بيــن قــوات النظــام ومجهوليــن فــي مدينــة داعــل بريــف درعــا. وقــوات     

النظــام ترســل تعزيــزات عســكرية بينهــا دبابــات إلــى عــدة مواقــع فــي محيــط مدينة 
داعــل بريــف درعــا الشــمالي وتنتشــر داخــل أحيــاء المدينــة وتعتقــل أربعــة أشــخاص 

وتحــرق منــزاًل وبعــض الدراجــات الناريــة.
إصابــة أربعــة شــبان بجــروح جــراء اســتهداف مظاهــرة بالرصــاص مــن قبــل أحــد حواجــز     

قــوات النظــام فــي مدينــة درعــا.
اشــتباك بيــن الشــرطة المدنيــة وخليــة تتبــع لتنظيــم الدولــة فــي مدينــة البــاب شــرق     

حلــب. ومقتــل عنصريــن فــي الجيــش الوطنــي الســوري نتيجــة تفجيــر أحــد األشــخاص 
حزامــه الناســف، ومقتــل مســؤول االغتيــاالت بتنظيــم الدولــة فــي مدينــة البــاب.

ــام      ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــم م ــاء عودته ــة أثن ــن و10 طلب ــل 6 معلمي ــد تعتق قس
ــة العكيرشــي شــمال الرقــة. وعناصــر قســد مّزقــوا "التأجيــات الدراســية"  قــرب قري

ــد التابعــة للنظــام. ــة الصــادرة عــن شــعب التجني ــت بحــوزة الطلب التــي كان
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جهــاز األمــن العــام فــي إدلــب يعلــن اعتقــال عشــرات األشــخاص خــال تنفيــذه حملــة     
أمنيــة ضــد مــن وصفهــم بــــ "عمــاء النظــام والمروجيــن لــه" فــي مناطــق ســلقين 

وجســر الشــغور.
مقتــل عنصــر وإصابــة آخــر مــن الجيــش الوطنــي إثــر اســتهدافهم مــن قبــل مســلحين     

مجهوليــن فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي.
الشــرطة العســكرية تســقط طائــرة بــدون طّيــار مفّخخــة كانــت تســتهدف منــزل قائــد     

الشــرطة العســكرية هشــام دربالــة فــي مدينــة اعــزاز بريــف حلــب الشــمالي حســب 
مركــز اعــزاز اإلعامــي.

اغتيــال المدعــو محمــد المحاميــد الملقــب ب)الميمــة( والــذي يتبــع لمليشــيا األمــن     
العســكري مــن قبــل مجهوليــن.

إغتيــال أكــرم عامــر الزعبــي جــراء إســتهدافه بالرصــاص فــي بلــدة اليــادودة مــن قبــل     
ــه يتبــع لمليشــيا الفرقــة  ــه علــى الفــور يذكــر بأن مجهوليــن ممــا أســفر عــن مقتل

الرابعــة.
 اُســتهدف المدعــو أمجــد نــور الديــن الناصــر المعــروف بالشــيطان واثنين مــن مرافقيه     

بعبــوة ناســفة مســاء اليــوم فــي مدينــة انخــل وإصابتهــم بجــروح بالغة، وهــو عميل 
لميليشــيات أمــن النظــام ومســؤول اغتياالت فــي المنطقة.

ثانيا: أخبار متفرقة:
عبارات مناهضة لنظام األسد على جدران بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.    
الجوالني: نحن في مرحلة بناء المؤسسات.    
ــة فــي ريــف القنيطــرة      ــدة أم باطن ــة مــن بل ــن عائل ــر ثاثي ــدأ بتهجي نظــام األســد يب

ــدة. ــاء البل ــل التفــاق يقضــي بإطــاق ســراح شــابين مــن أبن األوســط بعــد التوّص
رفعت األسد يشارك بمسرحية االنتخابات.    
مظاهــرة فــي مدينــة البــاب شــرق حلــب تطالــب بإدخــال العائــات المهجــرة مــن قريــة     

أم باطنــة بريــف القنيطــرة إلــى الشــمال الســوري، بعــد توقــف القافلــة بيــن حاجــز 
قــوات النظــام وحاجــز الجيــش الوطنــي الســوري فــي معبــر أبــو الزنديــن.

خــروج مظاهــرات فــي مناطــق متفرقــة بالشــمال الســوري تنديــدا بإجــراء االنتخابــات     
الرئاســية فــي ســوريا.

المجلس اإلسامي السوري يدعو للتوقيع على وثيقة ترفض االنتخابات.    
الجيش الوطني يمنع مهجري أم باطنة من الدخول إلى المناطق المحررة.    
مصــادرة كميــة ضخمــة مــن المخــدرات قادمــة مــن مناطــق عصابــات األســد لــألردن،     

قــدرت بمليــون حبــة كبتاغــون.
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دخــول قافلــة مهجــري أم باطنــة إلــى مدينــة البــاب بعــد منعهــم مــن الدخــول لمــا     
يقــارب ثاثيــن ســاعة علــى بوابــة معبــر أبــو الزنديــن فــي ريــف حلــب الشــرقي.

وكالــة أنبــاء فــارس تقــول إن الســفير اإليرانــي لــدى نظــام األســد مهــدي ســبحاني     
يفتتــح قنصليــة عامــة لبــاده فــي مدينــة حلــب.

بحجــة حمايــة أراضيهــم وتســهيل عملهــم. ميليشــيا فاطميــون تفــرض ضريبــة علــى     
فاحــي مناطــق ديــر الــزور فــي ســوريا.

وصول قافلة مهجري أم باطنة إلى منطقة إدلب.    
روسيا تعلن تشكيلها وفًدا لمراقبة مسرحية االنتخابات.    
وصول قاذفات روسية إلى حميميم تزامًنا مع مسرحية االنتخابات.    
وفد إيراني وعراقي يلبيان دعوة األسد للمشاركة بمراقبة انتخاباته الرئاسية.    
وسط تنديد أميركي وأوروبي. فتحت مراكز االقتراع في سوريا، صباح األربعاء.     
عــدد مــن مــدن وبلــدات محافظــة درعــا تشــهد إضرابــًا وشــلًا عامــًا فــي الحركــة رفضــًا     

لانتخابــات الرئاســية التــي يجريهــا نظــام األســد.
مظاهرة في إدلب تحت شعار "ال شرعية لألسد وانتخاباته".    
مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة أعزاز رفًضا لمسرحية االنتخابات.    
الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان تديــن إجبــار ســوريين علــى الخــروج فــي مســيرات     

مواليــة لرئيــس النظــام بشــار األســد. وقالــت الشــبكة: هنــاك تعليمــات شــفهية تحمــل 
رســائل تهديــد مــن األجهــزة األمنيــة ومــن أعضــاء فــي حــزب البعــث للموظفيــن 
الحكومييــن بضــرورة إظهــار التأييــد لألســد. وأضافت الشــبكة: عدد الســكان في مناطق 
ســيطرة النظــام مــا بيــن 5.5 إلــى 6 ماييــن مواطــن أي أقــل مــن ربــع الشــعب الســوري.

ــى خطــوط      ــداء بوســت يكشــف عــن تحــركات عســكرية لقــوات قســد عل موقــع ن
ــي الســوري فــي المنطقــة الواقعــة شــرق نهــر الفــرات. ــش الوطن التمــاس مــع الجي

نــداء بوســت: مكتــب "الدفــاع الذاتــي" التابــع لقســد أطلــق حملــة كبيــرة لحفــر     
ــين"  ــو راس ــر" و"أب ــل تم ــي "ت ــاور بلدت ــى مح ــة عل ــواتر الترابي ــة الس ــاق وإقام األنف

شــمال الحســكة.
قســد تعيــد فتــح معابرهــا مــع النظــام بعــد إغاقهــا أثنــاء التصويــت فــي انتخابــات     

النظــام الرئاســية.
فريــق لقــاح ســوريا SIG: أعــداد الملقحيــن بلقــاح كورونــا لغايــة 27 أيــار مــن الكــوادر     

ــمال  ــب ش ــب وإدل ــي حل ــي محافظت ــاني ف ــال اإلنس ــي المج ــن ف ــة والعاملي الصحي
غــرب ســوريا بلــغ 15633.
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ــا فــي      ــروس كورون ــات بفي ــي الســوري: ارتفــاع ملحــوظ بعــدد اإلصاب الدفــاع المدن
شــمال غربــي ســوريا.

الدفــاع المدنــي: منحنــى اإلصابــات يســير بشــكل تصاعــدي فــي ظــل االســتهتار     
التباعــد  تطبيــق قواعــد  العامــة وصعوبــة  الخدمــات  ونقــص  الوقايــة  بإجــراءات 

المخيمــات. فــي  الســيما  االجتماعــي 
اندمــاج "فرقــة الســلطان محمــد الفاتــح" و"لــواء ســمرقند" و"لــواء الوقــاص" ضمــن     

"الفرقــة 13" التابعــة للجيــش الوطنــي.
المجلــس المحلــي فــي مدينــة عفريــن يعلــن انطــاق حملــة التطعيــم ضــد فيــروس     

كورونــا ويقــول إن األولويــة للكــوادر الصحيــة والمؤسســات الحكوميــة واإلغاثيــة.
ــن      ــة م ــق ثاث ــًا بح ــجن 15 عام ــًا بالس ــدر حكم ــام تص ــة للنظ ــاب التابع ــة اإلره محكم

ــة  ــال عملي ــات خ ــى ضمان ــم عل ــم حصوله ــق رغ ــف دمش ــة بري ــة الرحيب ــاء مدين أبن
ــة. ــوت العاصم ــع ص ــق موق ــوية وف التس

قنــاة كردســتان 24 تنقــل عــن مصــادر لــم تســمها أن اإلدارة األمريكيــة رفضــت تمديــد     
ــا كريســنت" لكــي تتمكــن مــن التفــاوض مــع  ــات لشــركة "دلت اإلعفــاء مــن العقوب

موســكو حــول المعابــر اإلنســانية فــي ســوريا.
كردســتان 24: فريــق بايــدن يــرى أن فتــح معبــر اليعربيــة المغلــق والســماح بدخــول     

المســاعدات اإلنســانية لشــمال شــرق ســوريا هــو "أكثــر أهميــة لمحاربــة بقايــا تنظيــم 
الدولــة علــى المــدى الطويــل".

نظــام األســد يعلــن أن قبــرص تعتــزم فتــح ســفارتها بدمشــق بعــد نحــو 10 ســنوات     
مــن إغاقهــا.

ــق      ــة بمناط ــة الثالث ــاالت الخليوي ــركة االتص ــل ش ــى عم ــادق عل ــام تص ــة النظ حكوم
ــورية. ــرة س ــارات لي ــدره 10 ملي ــمال ق ــوم" برأس ــاالت تيليك ــا لاتص ــام "وف ــيطرة النظ س
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري
الكويت تقبض على أشهر تجار المخدرات المقربين من األسد.    
ــن"      ــي" الملقــب بـ"صوفــي نورالدي ــد "اإلرهاب ــن تحيي ــة األناضــول: أردوغــان يعل وكال

المســؤول العــام لـ"بــي كا كا" فــي ســوريا خــال عمليــة شــمالي العــراق.
وزيــر الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو يعلــن ضبــط خفــر الســواحل شــحنة مخــدرات     

تــزن طنــا ونصــف علــى متــن ســفينة قادمــة مــن مينــاء الاذقيــة الخاضــع لســيطرة 
النظــام.

ــى جمــع      ــة إل ــة ســمير جعجــع يدعــو الســلطات اللبناني رئيــس حــزب القــوات اللبناني
أســماء النازحيــن الســوريين الــذي سيشــاركون فــي االنتخابــات الرئاســية والطلــب 

ــان. ــادرة لبن ــم مغ منه
ــاركة      ــرون للمش ــان يتحض ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــرات آالف النازحي ــع: عش ــمير جعج س

غــدا فــي "المهزلــة المأســاة" المســماة انتخابــات رئاســية ســورية فــي مقــر الســفارة 
الســورية فــي الحازميــة.

ــة ورئيــس حكومــة تصريــف األعمــال الحصــول      جعجــع: نطلــب مــن رئيــس الجمهوري
علــى لوائــح كاملــة بأســماء مــن ســيقترعون لألســد غــدا، والطلــب منهــم مغــادرة 

ــان فــورا وااللتحــاق بالمناطــق التــي يســيطر عليهــا نظــام األســد. لبن
موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر يقّيــد الوصول المباشــر لحســاب الحملــة االنتخابية     

بعنــوان األمــل بالعمــل لرئيــس النظــام بشــار األســد، بســبب وجــود نشــاط مريب بحســب 
الموقع.

الدنمارك تسحب اإلقامات من بعض الاجئين السوريين.    
منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" تطالــب الدنمــارك وفنلنــدا والنرويــج والســويد     

ــن  ــة المحتجزي ــم الدول ــي تنظي ــات مقاتل ــن عائ ــا م ــادة مواطنيه ــود إلع ــذل جه بب
ــوريا. ــرقي س ــمال ش ــد ش ــيطرة قس ــة لس ــات الخاضع ــي المخيم ف

المنظمــة: إن "ظــروف احتجــاز العائــات مهينــة للغايــة وغيــر إنســانية فــي كثيــر مــن     
ــذا  ــي ه ــري ف ــكل جوه ــاهمة بش ــورة مس ــات المذك ــون الحكوم ــد تك ــان وق األحي

الحبــس التعســفي.
ــن      ــن مــن دول الشــمال األوروبــي والموجودي ــن المنحدري المنظمــة: أعــداد المواطني

ــذ آذار  ــة من ــم الدول فــي مخيمــات شــمال شــرقي ســوريا لاشــتباه بصلتهــم بتنظي
2019 علــى األقــل تبلــغ 164 مواطنــًا بينهــم 114 طفــًا معظمهــم تحــت ســن 6 

ــم. ــدد حياته ــروف ته ــي ظ ــون ف ويعيش
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المنظمــة: لــم يمثــل أي مــن األجانــب أمــام جهــة قضائيــة لتحديــد قانونيــة وضــرورة     
احتجــازه كمــا يقتضــي القانــون الدولــي.

بايدن ينهي عمل شركة نفط أمريكية في سورية.    
بوتين: جربنا أحدث األسلحة في عمليات عسكرية حقيقية بسوريا )األناضول(    
واشــنطن تعييــد تقييــم انتشــار قواتهــا فــي الشــرق األوســط... ومســؤول ســابق     

ــح  ــه يلّم ــراق إال أن ــوريا والع ــي س ــوات ف ــود ق ــة وج ــى أهمي ــدد عل ــون يش بالبنتاغ
ــتان. ــدث اآلن بأفغانس ــا يح ــق" كم ــر األف ــاء "عب ــم الحلف ــى دع ــًا إل أيض

المرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان يكشــف فــي تقريــر كيــف يســتغل حــزب اهلل     
العقوبــات المفروضــة علــى بشــار األســد لجنــي المــال عبــر تهريــب الوقــود المدعــوم 

مــن لبنــان إلــى ســوريا لبيعــه بأضعــاف ســعره.
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس يهنــئ المجــرم فــي ســوريا لفــوزه في     

مهزلــة االنتخابات.

خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

مجلــة فوريــن بوليســي: إحــدى الشــركات الروســية التــي أبرمــت مؤخــرًا صفقــة 
مــع نظــام األســد للتنقيــب عــن النفــط والغــاز هــي جــزء مــن شــبكة الشــركات التــي 
تملكهــا مجموعــة المرتزقــة فاغنــر. وبعــد انتهــاء القتــال فــي ســوريا تتصــارع روســيا 
وإيــران علــى جمــع المكاســب مقابــل التزامهمــا مــع األســد. وأبــرز مجــاالت هــذا 

الصــراع هــي تدريــس اللغــة وعقــود الموانــئ ومحطــات الطاقــة.
معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى:

فــي حــال التوصــل إلــى اتفــاق نــووي جديــد، فســتؤدي االمــوال المفــرج عنهــا 
الــى ازديــاد النشــاط اإليرانــي فــي المنطقــة وســوريا. المعهــد وصــى بضــرورة ايجــاد 

ــل:  ــد النفــوذ االيرانــي فــي ســوريا، مث ــع تزاي اجــراءات لمن
دعم القوى الوطنية من أكراد وعرب ومسيحيين.    

تشــجيع الحلفــاء فــي الخليــج وتركيــا علــى إنهــاء خافاتهــم البينيــة والعمــل علــى     
مواجهــة النفــوذ اإليرانــي.
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ــون  ــوريا يخطط ــي س ــبان ف ــن الش ــد م ــة: العدي ــراف" البريطاني ــي تلغ ــة "ديل صحيف
لمغــادرة بادهــم فــي الوقــت الــذي يمضــي فيــه النظــام بانتخاباتــه الرئاســية المقرر 
إجراؤهــا بمناطــق ســيطرته غــدًا األربعــاء. وأضافــت الصحيفــة: الكثيــر مــن الشــبان فــي 
ســوريا ال يفكــرون فــي السياســة أو كيفيــة اإلدالء بأصواتهــم بــل يخططــون للهــروب 
مــن اإليجــارات المتصاعــدة والبطالــة ونقــص الوقــود والمــواد الغذائيــة التــي "ال 

تطــاق".
الصحيفــة: النظــام يــود تقديــم االنتخابــات "كعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة بعــد     

عقــد مــن الحــرب المدمــرة" ولكــن تفــكك البــاد والعقوبــات الخارجيــة واألزمــة فــي 
ــار االقتصــاد. ــان المجــاور أدت إلــى انهي لبن

الصحيفــة: موجــة جديــدة مــن الطبقــة الوســطى الســورية تأمــل فــي الفــرار علــى     
الرغــم مــن جهــود النظــام لمنعهــم والــدول األوروبيــة لردعهــم.

موقــع "بريكينــغ ديفينــس" اإلســرائيلي: هنــاك مؤشــرات علــى أن الصيــن قــد تتحــرك 
لاســتفادة مــن االنســحاب األمريكــي مــن ســوريا كجــزء لتوســيع وجودها في الشــرق 
األوســط. ومــن الواضــح أن الهــدف الرئيســي لبكيــن هــو الحصــول علــى موطــئ 
قــدم عســكري فــي ســوريا. والواليــات المتحــدة علــى علــم بالخطــة الصينيــة فــي 
ســوريا لكنهــا حتــى اآلن لــم تفعــل أي شــيء لوقفهــا. والنوايــا الصينيــة فــي ســوريا 

موضــوع نقــاش حــاد بيــن الخبــراء فــي إســرائيل ومصــدر قلــق لألخيــرة.
صحيفــة "الغارديــان" البريطانيــة تقــول إن االنتخابــات الرئاســية بمناطــق ســيطرة نظــام 
األســد تجــري فــي "دولــة مافيــات". االختبــار األصــدق للســلطة التــي يمارســها األســد 
فــي جميــع أنحــاء البــاد المنهــار قــد تبلــور بعيــدًا عــن الافتــات السياســية والحمــات 
االنتخابيــة المزيفــة. المعجــزة الحقيقيــة ســتكون إذا حصــل بشــار األســد فــي واليتــه 

الرابعــة علــى التوالــي علــى أقــل مــن 90% مــن األصــوات.
قنــاة "فوكــس نيــوز" األمريكيــة: ثاثــة مــن أعضــاء "الكونغــرس" األمريكــي يتهمــون 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن بـ"الفشــل" فــي فــرض العقوبــات علــى "النظــام الوحشــي" 

فــي ســوريا بوصفــه الحليــف األبــرز إليــران فــي الشــرق األوســط.
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سادسا: رؤية تحليلية

ــادة  ــى إعـ ــام الـ ــا النظـ ــام بهـ ــي قـ ــات التـ ــتؤدي االنتخابـ ــل سـ هـ
ــا؟ ــا ودوليـ ــه إقليميـ تعويمـ

ـــة،  ـــرة الحالي ـــال الفت ـــة خ ـــا ومتابع ـــر ترقب ـــي األكث ـــؤال ه ـــذا الس ـــن ه ـــة ع ـــل اإلجاب لع
ـــدا  ـــدود ج ـــا مح ـــى أراضيه ـــات عل ـــام لانتخاب ـــراء النظ ـــت إج ـــي رفض ـــدول الت ـــدد ال فع
ـــى أراضيهـــا- وهـــو مـــا  ـــر مـــن الســـوريين عل -رغـــم أهميتهـــا بســـبب تواجـــد عـــدد كبي
قـــد يفســـره البعـــض بأنـــه تراخـــي فـــي الموقـــف الدولـــي، علمـــا أن الـــدول الرئيســـية 
ـــات، ولكـــن النظـــام واضـــح فـــي  ـــة أصـــدرت مواقـــف واضحـــة برفضهـــا لانتخاب الفاعل
اســـتراتيجيته القائمـــة علـــى الضـــرب بعـــرض الحائـــط كلمـــا قـــد يقـــف فـــي وجـــه 
ـــع  ـــاد الوقائ ـــو إيج ـــتراتيجيته ه ـــي اس ـــل ف ـــم مفص ـــل أه ـــاء، ولع ـــه للبق ـــذ خطت تنفي
ـــدة  ـــية لم ـــة الرئاس ـــدد الوالي ـــد ج ـــد ق ـــار األس ـــه، فبش ـــتثمارها. وعلي ـــى األرض واس عل
ــام  ــي أمـ ــام الحالـ ــار النظـ ــة لمسـ ــي رافضـ ــي هـ ــدول التـ ــت الـ ــنوات وباتـ ــبع سـ سـ
ــار  ــي مسـ ــه فـ ــدم انخراطـ ــه لعـ ــاب لـ ــتراتيجية عقـ ــور اسـ ــا تطـ ــي إمـ ــوط، فهـ ضغـ
التســـوية السياســـية، وإمـــا القبـــول بالواقـــع الحالـــي والعمـــل علـــى تخفيـــض النقـــاط 
ـــى الجـــوالت  ـــن القـــادم هـــو أول ـــدن بوتي التـــي قـــد يكســـبها النظـــام. ولعـــل لقـــاء باي

ـــد.   ـــات األس ـــن انتخاب ـــي م ـــي الفعل ـــف الدول ـــح الموق ـــر مام ـــد تظه ـــي ق الت



»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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