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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

أعلنــت الســفارة األمريكيــة فــي دمشــق أن الواليــات المتحــدة تشــعر بقلــق عميــق 

ــدى  ــازه ل ــاء احتج ــي" أثن ــى العل ــن عيس ــاة "أمي ــن وف ــدث ع ــي تتح ــر الت إزاء التقاري

قــوات ســوريا الديمقراطيــة. وقالــت الســفارة: ندعــو إلــى تحقيــق فــوري وشــفاف 

كمــا يجــب محاســبة أي شــخص تثبــت مســؤوليته عــن االعتــداء أو إســاءة معاملــة 

ــن. المحتجزي

الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان يقــول فــي تصريــح لــه: موجــودون فــي ليبيــا 

وأذربيجــان وســوريا وشــرقي المتوســط وســنواصل وجودنــا. ووزيــر الخارجيــة الروســي 

ســيرجي الفــروف يقــول: علــى أكــراد ســوريا إبــداء اســتقاليتهم واهتمامهــم 

بإيجــاد حلــول مــع عصابــات األســد. ومــن قلــب دمشــق. مســؤول بالفاتيــكان يتحــدث 

عــن الطوابيــر ويدعــو لرفــع العقوبــات عــن النظــام.

وفــي تصريــح آخــر للرئيــس التركــي جــاء فيــه: األســلحة التــي تســتوردها تركيــا 

ــاحنات  ــآالف الش ــا ب ــة منه ــات هائل ــم كمي ــم تقدي ــن الغــرب( يت ــرة )م ــة كبي بصعوب

والطائــرات إلــى اإلرهابييــن فــي ســوريا بذريعــة محاربــة "داعــش".

وفــي تصريــح أمريكــي آخــر، القائــم بأعمــال مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي "جوي 

ــر  ــدف لتغيي ــوريا ال ته ــي س ــتنا ف ــول: سياس ــرة يق ــاة الجزي ــح لقن ــي تصري ــود" ف ه
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ــة سياســية تقودهــا  ــر عملي ــر ســلوك الحكومــة الســورية عب النظــام. نهــدف لتغيي

األمــم المتحــدة وتــؤدي لحمايــة الشــعب. ولــن نخــرج مــن شــمال شــرقي ســوريا 

ــة. ــم الدول ــة لمواجهــة تنظي وســنعمل مــع قــوات ســوريا الديمقراطي

وعقــب التجديــد آلليــة دخــول المســاعدات إلــى ســوريا عبــر الحــدود، المنــدوب 

دخــول  آليــة  تجديــد  يقــول:  نيبينزيــا"  "فاســيلي  األمــن  مجلــس  لــدى  الروســي 

المســاعدات لســوريا كان عبــر قــرار مشــترك روســي أمريكــي. وموســكو تجــري حــوارًا 

مــع واشــنطن بشــأن تخفيــف العقوبــات المفروضــة علــى نظــام األســد.

ثانيا: الحراك السياسي

بعد االجتماع األخير ألطراف مسار أستانا أصدر المؤتمرون بيانا ختاميا جاء فيه:

روســيا وتركيــا وإيــران تجــدد التزامهــا بســيادة ســوريا واســتقالها ووحدتهــا وســامة     
أراضيها.

روسيا وتركيا وإيران تؤكد االلتزام بدفع العملية السياسية في سوريا.    

وجــاء فــي تصريــح رئيــس وفــد المعارضــة الســورية إلــى محادثــات أســتانا: نريــد مــن 
روســيا عــدم اســتخدام الفيتــو إلغــاق المعبــر الوحيــد إلغاثــة الشــعب الســوري. 
النظــام ضيــع الوقــت خــال 5 جــوالت مــن لقــاءات اللجنــة الدســتورية ولــم نصــل إلــى 
شــيء. النظــام يحاصــر درعــا ألنهــا رفضــت المشــاركة فــي مهزلــة االنتخابــات الرئاســية.

أمــا نصــر الحريــري رئيــس االئتــاف الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة فقــال معقبــا 
علــى اجتمــاع مجلــس األمــن لمناقشــة قــرار إدخــال المســاعدات إلــى ســوريا: مــا 
ينبغــي أن يناقــش فــي مجلــس األمــن ليــس المســاعدات اإلنســانية، ألن هــذا األمــر 
حاجــة إنســانية يتفــق عليــه العالــم جميعــًا؛ ينبغــي علــى مجلــس األمــن مناقشــة 

ــات لمحاســبته. ــم التــي يرتكبهــا النظــام وضمــان اآللي الجرائ

وفــي ظهــور آخــر، نصــر الحريــري يكشــف عــن وثائــق مســربة تثبــت مقتــل أكثــر 
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مــن 5000 شــخص فــي أحــد مشــافي حمــص علــى يــد نظــام األســد. ويقــول: جميــع 
المســتندات المســربة هــي رســمية صــادرة عــن نظــام األســد وممهــورة بختــم الطــب 
الشــرعي، وإدارة مشــفى عبــد القــادر الشــقيفة، أو محافــظ حمــص. ومســرب هــذه 
الوثائــق التــي تديــن نظــام األســد موجــود فــي المناطــق المحــررة بمــكان أمــن. 
وأضــاف الحريــري: ســنجتمع مــع األمــم المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة 
واالتحــاد األوروبــي والمنظمــات الدوليــة لبحــث هــذه الوثائــق المســربة التــي تديــن 

نظــام األســد.

مــن جهــة أخــرى، الرئيــس المشــارك للجنــة الدســتورية الســورية عــن المعارضــة 
"هــادي البحــرة" يعتبــر أن عقــد جولــة جديــدة مــن اجتماعــات اللجنــة مرهــون "بالتزام 
األطــراف بمنهجيــة العمــل". وأضــاف البحــرة: جــدول األعمــال للجولــة المقبلــة محــدد 
ــي  ــتور الت ــي الدس ــية ف ــادئ األساس ــو المب ــات وه ــابقة لاجتماع ــدورة الس ــذ ال من

تمثــل الفصــل األول فــي مشــروع الدســتور.

وفــي تصريــح أخيــر قبــل مغادرتــه رئاســة االئتــاف، نصــر الحريــري: فــي نهايــة هــذه 
الــدورة الرئاســية البــد أن نذكــر أننــا قدمنــا مــا فــي وســعنا فــي ســبيل الدفــاع عــن 
قضيــة شــعبنا، نجحنــا فــي بعــض األحيــان وأخفقنــا أحيانــا أخــرى. نرجــو مــن الســوريين 
أن يغفــروا لنــا تقصيرنــا كمــا نتمنــى للقيــادة الجديــدة النجــاح فــي مهمتهــا فــي 

خدمــة الشــعب الســوري.

وفــي آخــر خبــر، الهيئــة العامــة لائتــاف الوطنــي تنتخــب ســالم عبــد العزيز المســلط 
رئيســا لائتــاف الوطني الســوري.



التقرير الرصدي للنصف الثاني من تموز - يوليو 2021

Page 5

ثالثا: التطورات في الساحة السورية

أوال: على الصعيد األمني:
قــوات النظــام تمهــل نحــو 50 شــابًا حتــى 3 تمــوز لتســليم ســاحهم الفــردي     

فــي مدينــة الصنميــن بريــف درعــا الشــمالي. وهــددت باقتحــام منــازل الرافضيــن 
ــة المحــددة. القــرار جــاء بعــد اجتمــاع الفرقــة  واعتقالهــم فــي حــال انتهــاء المهل
التاســعة وحضــره ضبــاط مــن النظــام ووجهــاء مــن مدينــة الصنميــن. علمــا أن جميــع 
ــم  ــد إجرائه ــة وبع ــل المعارض ــن فصائ ــابقون م ــر س ــم عناص ــة ه ــن بالمهل المذكوري

للتســوية لــم ينضمــوا ألي تشــكيل عســكري.

ثمانيــة قتلــى بينهــم عائلــة كاملــة جــراء قصــف مدفعــي لقــوات النظــام الســوري     
علــى جبــل الزاويــة بريــف إدلــب.

ثاثــة جرحــى جــراء قصــف مدفعــي مصــدره قــوات النظــام اســتهدف محيــط مدينــة     
أريحــا بريــف إدلــب الجنوبــي.

الطائــرات الروســية تســتهدف بغــارة جويــة مركــز الدفــاع المدنــي فــي ســهل الــروج     
بريــف إدلــب الغربــي دون وقــوع إصابــات.

الغــارات الجويــة الروســية علــى مركــز قريــة الشــيخ يوســف بســهل الــروج غــرب إدلــب     
تســببت بخــروج محطــة ميــاه الــروج الشــمالي عــن الخدمــة وتدميــر عــدة آليــات.

ــي      ــام ف ــوات النظ ــع لق ــة مواق ــف المدفعي ــتهدف بقذائ ــة تس ــل المعارض الفصائ
ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــل بري ــة كفرنب مدين

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة قريــة كفرحايــا فــي جبــل الزاويــة بريــف     
إدلــب الجنوبــي.

العثــور علــى جثــة الشــاب "جمــال البــدران" علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي الكــرك     
الشــرقي والمســيفرة ويظهــر علــى الجثــة آثــار تعذيــب. والبــدران مــن بلــدة الســهوة 
شــرقي درعــا وكان قــد اخُتطــف مــن قبــل مجهوليــن أثنــاء توجهه إلحــدى الصيدليات 

فــي الســهوة.



التقرير الرصدي للنصف الثاني من تموز - يوليو 2021

Page 6

النظام يستهدف بالقذائف بلدَتْي "كفر شايا" و "البارة" جنوب إدلب.    

قــوات النظــام تغلــق طريــق الصوامــع فــي منطقــة غــرز شــرق مدينــة درعــا بالحجــارة     
وتمنــع أي شــخص مــن المــرور خالــه، وطريــق الصوامــع يربــط بيــن مدينــة درعــا 
بالريــف الشــرقي وكان منفــذا تمــر عبــره ســيارات الخضــار والمــواد التموينيــة إلــى 

درعــا البلــد وطريــق الســد ومخيــم درعــا.

توتــر فــي مدينــة البصيــرة وناحيــة الصــور بريــف ديــر الــزور علــى خلفيــة اعتقــال قســد     
عــدد مــن الشــباب فــي بلــدة ذيبــان ودعــوات أهليــة بضــرورة تدخــل وجهــاء المنطقــة 

لحــل الخــاف بيــن الطرفيــن.

قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة العنــكاوي والزيــارة فــي ريــف حمــاة     
الغربــي.

ــن      ــر بقذيفتي ــل العم ــي حق ــة ف ــدة األمريكي ــتهداف القاع ــوري: اس ــون الس التلفزي
ــق شــمال شــرقي ســوريا. ــة تحل ــرات أمريكي وطائ

البنتاغــون للجزيــرة: ال تقاريــر تشــير إلــى أي هجــوم مــن أي نــوع ضــد القــوات     
األمريكيــة اليــوم فــي ســوريا.

مقتــل المدعــو "عبــد المجيــد الزامــل" أحــد عناصــر فصائــل المعارضــة ســابقًا وإصابــة     
"محمــود الزامــل" أحــد عناصــر الفيلــق الخامــس المدعــوم روســيًا جــراء اســتهدافهما 

بالرصــاص مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة إنخــل شــمالي درعــا.

مســلحون مجهولــون يســتهدفون حاجــزًا عســكريًا لقــوات النظــام بيــن بلدتــي صيــدا     
والطيبــة فــي ريــف درعــا الشــرقي.

قتلــى وجرحــى مــن "الفرقــة الرابعــة" التابعــة للنظــام فــي اشــتباكات مــع ميليشــيا     
ــوم  ــول رس ــاف ح ــر خ ــب إث ــف حل ــرس بري ــار كوي ــرب مط ــة ق ــا" اإليراني ــام الرض "اإلم

الســيارات التجاريــة وفــق صحيفــة عنــب بلــدي المحليــة.

درعــا      بريــف  الصنميــن  الممنوحــة ألهالــي مدينــة  المهلــة  يمــدد  األســد  نظــام 
ــع  ــق تجم ــل وف ــس المقب ــوم الخمي ــى ي ــردي حت ــاحهم الف ــليم س ــمالي لتس الش
ــليم  ــن بتس ــم المطالبي ــى قوائ ــخصًا إل ــماء 42 ش ــاف أس ــام أض ــوران. والنظ ــرار ح أح

ســاحهم الفــردي فــي مدينــة الصنميــن.
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ــة فــي حقــل العمــر النفطــي      ــة ســانا الســورية: اســتهداف القاعــدة األمريكي وكال
ــزور الشــرقي. ــر ال بريــف دي

وزارة التجــارة الداخليــة فــي حكومــة النظــام ترفــع ســعر ليتــر البنزيــن من نــوع أوكتان     
95 إلــى 3 آالف ليرة ســورية.

قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعيــة الثقيلــة محيــط النقطــة التركيــة فــي قريــة     
قوقفيــن بريــف حمــاة الغربــي.

ــب      ــة الثقيلــة محيــط بلــدة كنصفــرة بريــف إدل قــوات النظــام تســتهدف بالمدفعي
ــي. الجنوب

ــا: الدفاعــات الجويــة التابعــة للتحالــف الدولــي فــي حقــل العمــر      شــبكة نهــر ميدي
ــيات  ــز الميلش ــق تمرك ــن مناط ــة م ــّيرة قادم ــرات مس ــدى لطائ ــزور تتص ــر ال ــرق دي ش

ــة غــرب نهــر الفــرات. اإليراني

ــار مــن      مقتــل جنــدي تركــي فــي واليــة مارديــن جنــوب شــرقي البــاد إثــر إطــاق ن
ــورية. ــي الس األراض

مقتــل ضابــط و6 عناصــر مــن قــوات النظــام جــراء هجــوم بعبــوة ناســفة اســتهداف     
ســيارة علــى الطريــق الواصــل بيــن بلدتــي نافعــة والشــبرق غــرب درعــا.

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة النقطــة التركيــة فــي الشــيخ تمــام     
ــب. ــوب إدل جن

الفصائــل العســكرية تســتهدف بالمدفعيــة مواقــع قــوات النظــام فــي بلــدة كفــر     
حلــب بريــف حلــب الغربــي وجنــوب مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب الجنوبــي.

ميليشــيات إيرانيــة فــي ســوريا تجــري عمليــات تمويــه ألماكــن تموضــع منصــات     
الصواريــخ عنــد أطــراف مدينــة المياديــن.

ــف      ــة بري ــب والكبين ــف إدل ــوزف بري ــا وج ــق جدراي ــى مناط ــية عل ــة روس ــارات جوي غ
الاذقيــة الشــمالي.

إصابــة شــخصين جــراء إطــاق نــار خــال شــجار علــى ربطــة خبــز فــي مدينــة زاكيــة بريــف     
دمشــق الغربــي. والشــجار وقــع بعــد رفــض المعتمــد منــح ربطــة خبــز إضافيــة ألحــد 
األشــخاص مــا دفعــه إلطــاق النــار بشــكل مباشــر عليــه وإصابتــه مــع ابنــه إصابــة بليغــة.
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مقتــل "محمــد إســماعيل الحريــري" رئيــس المجلــس البلــدي التابــع للنظــام ســابقا     
برصــاص مجهوليــن فــي بلــدة إبطــع بريــف درعــا األوســط.

ــف      ــون الســوري: دوي انفجــار مــن جهــة معمــل للغــاز تتخــذه قــوات التحال التلفزي
ــزور الشــرقي. ــر ال قاعــدة عســكرية بريــف دي

وســائل إعــام تابعــة للنظــام الســوري: قصــف جديــد يســتهدف القاعــدة األمريكيــة     
فــي حقــل كونيكــو للغــاز بريــف ديــر الــزور.

مصــادر محليــة ســورية للجزيــرة: طائــرات التحالــف الدولــي تحلــق فــي ديــر الــزور بعــد     
قصــف للقاعــدة األمريكيــة بحقــل كونيكــو.

مقتــل طفلــة وســقوط جرحــى جــراء اســتهداف قــوات النظــام بالمدفعيــة لقريــة     
حميمــات بريــف حمــاه الغربــي.

العثــور علــى 4 جثــث علــى طريــق "الحــراك - ناحتــة" شــرقي درعــا وعليهــا آثــار     
تعذيــب شــديدة. والجثــث تعــود ألشــخاص اختطفــوا مــن قبــل مجهوليــن وهــم مــن 
أبنــاء بلــدة المســيفرة شــرقي درعــا وكانــوا عملــوا ضمــن صفــوف الفرقــة الرابعــة 

بعــد إجرائهــم التســوية.

األمــن      عميــل  الصبحيــة(  )صــدام  المعــروف  الحلقــي  اســماعيل  صــدام  اغتيــال 
العســكري والســائق الســابق لرئيــس مجلــس وزراء النظــام وائــل الحلقــي فــي مدينــة 

ــم. جاس

وكالــة ســانا: تصاعــد أعمــدة الدخــان مــن محيــط القاعــدة األمريكيــة فــي حقــل العمر     
النفطــي بريــف ديــر الزور الشــرقي.

ــة      ــن القبــض علــى خليــة لتنظيــم الدول قــوات الشــرطة واألمــن الوطنــي العــام تعل
ــان. فــي مدينــة البــاب مؤلفــة مــن 8 أشــخاص بينهــم امرأت

مقتــل الشــاب "صــاح المســالمة" علــى يــد مجموعــة مســلحة تابعــة لفــرع األمــن     
العســكري التابــع لنظــام األســد فــي درعــا البلــد.

قــوات النظــام تقصــف بالمدفعيــة الثقيلــة حــرش قريــة بينيــن فــي ريــف إدلــب     
الجنوبــي.
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وحــدات مــن الجبهــة الشــامية وفرقــة الســلطان مــراد تنفــذ حملــة أمنيــة فــي عــدة     
ــال  ــن اعتق ــى اآلن ع ــفرت حت ــرقي، أس ــمالي والش ــب الش ــي حل ــدات بريف ــدن وبل م

عــدد مــن تجــار المخــدرات.

ثانيا: أخبار متفرقة:
أهالــي وناشــطي مدينــة البــاب يطلقــون حملــة تحــت شــعار البــاب عطشــى لتســليط     

ــاه الشــرب للســكان وإيجــاد حلــول للمشــكلة  ــاة فــي تأميــن مي الضــوء علــى المعان
قبــل جفــاف اآلبــار.

موالــون يطالبــون بشــار األســد بمعاملتهــم كالبقــر علــى األقــل نتيجــة تــردي األوضاع     
االقتصادية.

الجيــش الوطنــي يجــري عمليــة تبــادل أســرى مــع قــوات األســد عنــد معبــر أبــو     
الزنديــن فــي مدينــة البــاب شــرقي حلــب.

ــة فــي      ــل الزاوي ــل النبــي أيــوب ألهالــي جب ــة فــي ت مظاهــرة أمــام النقطــة التركي
ريــف إدلــب الجنوبــي. المتظاهــرون طالبــوا الجانــب التركــي بممارســة دوره فــي 

ــة. ــى المنطق ــيا عل ــام وروس ــف النظ ــف قص وق

وفاة عقاب يحيى نائب رئيس االئتاف الوطني السوري المعارض.    

ــرد      ــن كل ف ــة" ع ــع "دي ــان بدف ــي بي ــد ف ــوريا تتعه ــرق س ــمال ش ــة لش اإلدارة الذاتي
مــن ضحايــا االحتجاجــات األخيــرة فــي مدينــة منبــج بريــف حلــب الشــرقي. وجــاء فــي 
البيــان: اإلدارة الذاتيــة توصلــت إلــى حــل مــع العشــائر تدفــع بموجبــه 30 مليــون ليــرة 
ســورية ديــة عــن كل فقيــد إلــى جانــب 225 مليــون ليــرة إلــى لجنــة العشــائر وأوليــاء 
الــدم لتوزيعهــا علــى ذوي الضحايــا. واللجنــة المعتمــدة لحــل الخــاف اتفقــت علــى 
تشــكيل لجنــة طبيــة للوقــوف علــى أوضــاع الجرحــى والمصابيــن علــى أن يتــم دفــع 
ــان يقــول إن اإلدارة الذاتيــة  ــر اللجنــة الطبيــة. البي التعويــض لهــم الحقــًا حســب تقري

باشــرت فــي التحقيــق "لمحاســبة المســيئين والفاســدين دون أي تقصيــر".

منظمــة قطــر الخيريــة تبــرم اتفاقــًا مــع منظمــة "iHH" التركيــة للبــدء ببنــاء مدينــة     
ســكنية للنازحيــن الســوريين شــمال ســوريا قــرب الحــدود التركيــة بكلفــة 7.5 مليــون 

دوالر.
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ــورية      ــرة س ــعرها 200 لي ــح س ــز 100% ليصب ــة الخب ــعر ربط ــع س ــام ترف ــة النظ حكوم
ــورية. ــرة س ــى 500 لي ــرة إل ــن 180 لي ــازوت م ــر الم ــعر ليت ــع س وترف

رئيــس النظــام بشــار األســد يصــدر مرســومًا يتضمــن زيــادة رواتــب العامليــن فــي     
ــن  ــور المه ــور وأج ــام لألج ــى الع ــد األدن ــع الح ــبة 50% ورف ــام بنس ــات النظ مؤسس
فــي القطــاع الخــاص والتعاونــي والمشــترك لتصــل إلــى 71 ألفــاً و515 ليــرة ســورية. 

ــة      ــادة المعاشــات التقاعدي المرســوم رقــم 20 الصــادر عــن رئيــس النظــام يتضمــن زي
بنســبة %40.

توقــف مشــفى أطمــة الخيــري شــمالي إدلــب عــن العمــل حتــى إشــعار آخــر، بســبب     
االعتــداء علــى كــوادره جســديا ولفظيــا مــن قبــل مجموعــة مؤلفــة مــن عــدة أفــراد 

فجــر يــوم الســبت.

موقــع “بزنــس بزنــس” االقتصــادي: حكومــة النظــام تحجــز علــى األمــوال المنقولــة     
وغيــر المنقولــة لوزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك الســابق “عبــد اهلل 
الغربــي” مــع عائلتــه وتحيلــه للقضــاء. وحســب الموقــع: القــرار جــاء بنــاء علــى 
مخالفــات مرتكبــة لــدى الشــركة العامــة للمطاحــن تتمثــل فــي توريــد الدقيــق إلــى 
المطاحــن الخاصــة وإبــرام عقــد مــع شــركة “ســوفو كريــم” الروســية بأســعار وصفــت 

بـ”الخياليــة” ودفــع الســلف قبــل التوريــد.

قــوات النظــام وروســيا تمنعــان دخــول مســاعدات مقدمــة مــن برنامــج األغذيــة     
العالمــي إلــى منطقــة درعــا البلــد المحاصــرة منــذ 24 حزيــران الفائــت.
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رابعًا: قضايا ذات صلة بالشأن السوري

ــة بفــك الحصــار عــن  ــن للمطالب ــة أمــام الســفارة الروســية فــي برلي وقفــة احتجاجي
ــا مــع إدلــب. درعــا وتضامن

وفــي لبنــان، الرئاســة اللبنانيــة تقــول: وزيــر الخارجيــة القطــري أبــدى اســتعداد بــاده 
للمســاعدة فــي حــل أزمــات لبنــان علــى مختلــف الصعــد. ورئيــس حكومــة تصريــف 
ــان يدعــو المجتمــع الدولــي إلنقــاذ البــاد ويقــول إن أيامــا قليلــة  األعمــال فــي لبن

تفصــل بينــه وبيــن حــدوث انفجــار مجتمعــي.

وفــي مجلــس األمــن، أيرلنــدا والنرويــج عدلتــا مشــروع قــرار المســاعدات إلــى ســوريا 
ــاب  ــر ب ــى معب ــا فقــط عل ــة وأبقت ــر اليعربي ــح معب ــب إعــادة فت ــا عــن مطل ــأن تخّلت ب
الهــوى. ومــن ثــم؛ مجلــس األمــن الدولــي يعتمــد قــرارا يجدد آليــة دخول المســاعدات 

عبــر الحــدود لســوريا لمــدة عــام عبــر معبــر بــاب الهــوى.

وجــاء عــن البيــت األبيــض: بايــدن أشــاد فــي اتصــال هاتفــي مــع بوتيــن بقــرار مجلــس 
األمــن الدولــي تمديــد آليــة إيصــال المســاعدات إلــى ســوريا. 

وفــي تصريــح آخــر صــادر عــن البيــت األبيــض: قلقــون مــن نشــاطات إيــران فــي المنطقة 
لكــن مصلحتنــا تتطلــب مواصلــة المفاوضــات النووية. ســندافع عن القــوات األمريكية 

فــي وجــه الهجمــات التــي تقــف وراءهــا الجماعــات المدعومــة مــن إيران.
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خامسا: دراسات ومقاالت حول القضية السورية

تحقيــق المســافة صفــر: رصــد 144 فتحــة أنفــاق فــي مدينــة رميــان بعضهــا يصــل     
إلــى الحــدود العراقيــة واآلخــر إلــى التركيــة.

تحقيــق المســافة صفــر: شــبكة األنفــاق فــي رميــان تمتــد ألكثــر مــن 30 كلــم وفــي     
مدينــة القامشــلي تصــل نحــو 90 كلــم.

تحقيــق المســافة صفــر: أحــد األنفــاق يوجــد علــى مســافة 185 متــرا فقــط مــن     
الحــدود التركيــة.

مديــر األبحــاث فــي مركــز السياســات وبحــوث العمليــات دكتــور االقتصــاد كــرم شــعار     
للعربيــة نــت: العائلــة الواحــدة فــي ســوريا لــم تعــد تعتمــد علــى مصــدر واحــد فقــط 

للدخــل بــل مصــادر عــدة كــي تســتطيع تأميــن كفــاف يومهــا.

موقــع "المونيتــور" األمريكــي: المواجهــة بيــن الواليــات المتحــدة والميليشــيات     
ــيا. ــات لروس ــكل تحدي ــراق تش ــوريا والع ــي س ــران ف ــة إلي الموالي

الموقــع: موســكو ال تملــك حتــى اآلن المــوارد الازمــة للقضــاء على النفــوذ اإليراني     
فــي ســوريا وســيكون مــن مصلحتهــا علــى األقــل منــع توســع أنشــطة الهياكل شــبه 

العســكرية المواليــة إليران.

فايننشــال تايمــز: دول أوروبيــة هامشــية مثــل اليونــان وقبــرص وصربيــا، يحاولــون     
ــر عــن نقطــة  ــرة وال تعب ــات األســد، لكــن خطواتهــم صغي إقامــة عاقــات مــع عصاب

ــول. تح
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سادسا: رؤية تحليلية

بعـــد انتظـــار طويـــل، مجلـــس األمـــن يمـــدد ولمـــدة عـــام القـــرار القاضـــي بإدخـــال 

المســـاعدات اإلنســـانية عبـــر الحـــدود التـــي ال يســـيطر عليهـــا النظـــام الســـوري، 

وبالتحديـــد، عبـــر معبـــر "بـــاب الهـــوى". وقـــد أثـــارت الموافقـــة الروســـية علـــى 

ـــان  ـــن إع ـــوا ع ـــم يتوقف ـــروس ل ـــة وأن ال ـــاؤالت، خاص ـــن التس ـــر م ـــرار الكثي ـــذا الق ه

ــة  ــن صفقـ ــث عـ ــدأ الحديـ ــا، بـ ــن هنـ ــرار. مـ ــذا القـ ــد هـ ــو ضـ ــاذ الفيتـ ــم اتخـ نيتهـ

غيـــر معلنـــة بيـــن الـــروس واألمريـــكان، وبـــدأ بعـــض المحلليـــن بالبحـــث عـــن بعـــض 

األدلـــة التـــي تدلـــل علـــى هـــذه الصفقـــة. مـــن جهتـــه، النظـــام الســـوري الـــذي 

ــوم  ــية الخصـ ــى نفسـ ــأس إلـ ــال اليـ ــا. أي، إدخـ ــية بوجهيهـ ــرب النفسـ ــن الحـ يتقـ

ـــل  ـــا حص ـــور م ـــاول ان يص ـــرى. ح ـــة أخ ـــن جه ـــه م ـــات أتباع ـــع معنوي ـــة، ورف ـــن جه م

بأنـــه انتصـــار لـــه. فـــي المقابـــل، أظهـــرت الجهـــات المحســـوبة علـــى الثـــورة 

ـــى  ـــداث عل ـــذه األح ـــل ه ـــتثمار مث ـــة الس ـــرة الكافي ـــب الخب ـــم تكتس ـــت ل ـــا مازال أنه

ــدودة. ــة المحـ ــخصيات اإلعاميـ ــض الشـ ــتثناء بعـ ــي باسـ ــد النفسـ الصعيـ

ال شـــك أن الموافقـــة الروســـية علـــى تمديـــد قـــرار إدخـــال المســـاعدات لـــم 

تكـــن مجانيـــة، أو أنهـــا انتزعـــت بالقـــوة، لكـــن المقابـــل لـــم يكـــن ســـوى بعـــض 

ـــاج ألضعـــاف  ـــذي يحت الوعـــود بتخفيـــف بعـــض الضغـــوط عـــن النظـــام الســـوري ال

ــا  ــه. مـ ــاط أنفاسـ ــن التقـ ــن مـ ــي يتمكـ ــود كـ ــع القيـ ــرارات رفـ ــن قـ ــة مـ مضاعفـ

ـــى  ـــر عل ـــدم وال تؤخ ـــيطة ال تق ـــتثناءات بس ـــرد اس ـــروس مج ـــه ال ـــتطاع أن ينتزع اس

مســـتوى الضائقـــة التـــي يمـــر بهـــا النظـــام.

مـــن جهـــة أخـــرى، يبـــدو أن تداعيـــات لقـــاء الرئيســـين األمريكـــي والروســـي 

األخيـــر بـــدأت تمتـــد إلـــى مفاصـــل أجســـام المعارضـــة الســـورية، وبـــدأ الحديـــث 
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واالســـتعداد  الصفـــوف  رص  الجميـــع  مـــن  تســـتوجب  حساســـة  مرحلـــة  عـــن 

االئتـــاف  بيـــن مكونـــات  التوافـــق  القادمـــة، وكان  االســـتحقاقات  لمواجهـــة 

الوطنـــي لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة علـــى رئاســـة ســـالم المســـلط لائتـــاف 

ـــدأ الشـــيخ ســـالم يبشـــر بهـــا مـــن  ـــدة؛ ب ـــة جدي أحـــد مؤشـــرات الحـــراك باتجـــاه مرحل

خـــال لقاءاتـــه اإلعاميـــة. رغـــم ذلـــك، يمكـــن القـــول: هـــذا حـــدث طبيعـــي، وهـــذه 

ــا، واألمـــور قابلـــة للتقـــدم أو المراوحـــة،  التوقعـــات ليســـت األولـــى مـــن نوعهـ

ــة  ــاءات القمـ ــش لقـ ــى هامـ ــي علـ ــي تأتـ ــة التـ ــوط العريضـ ــات بالخطـ فالتفاهمـ

ــيان.   ــى أدراج النسـ ــي إلـ ــا تنتهـ ــا مـ غالبـ
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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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